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 :مقدمة

ذلك السلوك الذي . إن من أصعب الدراسات هي دراسة السلوك البشري
  :تتشابك فيه اجلوانب

  .الشعورية والالشعورية:  النفسية- االنفعالية - 
  .الظاهرية منها والضمنية:  االجتماعية- 
  . الثقافية واملعتقدات- 

، الشخصية اليت يكون عليها اإلنسانهذا السلوك الذي يعبر عن نوع 
 حىت ولو كان غري شعوري –شخصية متزنة أو مضطربة، وسلوك اإلنسان قصدي 

، فاألب الذي حالة احلرص على كتمان هدف السلوككاآلليات الدفاعية يف 
يضرب ابنه بدعوى تأديبه وهو يف حقيقة األمر حيول ما تلقاه من أبه دون أن يطفو 

ناس لكنه يستخدم آلية ذلك على ساحة الشعور، فيعطي تربيرا منطقيا يقبله ال
ولذلك جند السلوك معربا عن جوانب عديدة يف الفرد ومنها سلوك . دفاعية
 لذلك جندها من بني أعقد اجلوانب،وعملية التواصل تتضمن كل هذه . التواصل

 أو بينه ،اجلماعة االجتماعية اليت يقوم ا الفرد، وتتم بينه وبني –العمليات النفسية 
  .ات األخرىوبني أفراد اجلماع

اإلنسان حيوان " إذا كان ابن خلدون منذ القرن التاسع هـ يؤكد أن 
فهو يعين أن هذا األخري حييا ضمن أعضاء اجلماعة اليت ينتمي " اجتماعي بالطبع 

" التواصل" إليها وهو يف ذات الوقت عضو فيها، ومن خصائص هؤالء األعضاء 
أو أهداف هؤالء األفراد وأهداف هذه فيما بينهم ألداء مهام تتجه حنو حتقيق هدف 

  .اجلماعة يف آن معا
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 :مفهوم التواصل .1

  

 ما يقال ويقرأ وحيدث من حركات أو أفعال أو إمياءات وكذلك كل هو كل

 .األعمال اليت تعرب عن عدم التعاون والرضا والغضب والنفور

  

من النجاح يعزى إىل مهارات التواصل % 85الدراسات أن  لقد أثبتت
مهارات العمل، ولكي نتواصل مع اآلخرين  منه فقط تعزى إىل إتقان% 15و

والقيام ببناء املكون الرئيسي للتواصل  برباعة البد لنا من إتقان أساسيات التواصل،
اآلخرين، إذ لن يتواصل املستمع أبداً مع  الفعال، وهو كسب املصداقية والثقة لدى
مصداقية، ولن يكون الشخص ناجحاً يف  هاملتكلم إذا مل يثق به ويعتقد أن لكالم
 .واملصداقية مبا يقول حديثه حىت يستطيع باستمرار بناء الثقة

 

ختتلف عملية التواصل باختالف احلقول االجتماعية اليت جتري فيها، 
، والتواصل يف اجية ليس نفسه يف ملعب كرة القدمفالتواصل يف الشركة اإلنت

اجليش ليس نفسه يف ، والتواصل يف ثكنة سرةدارة خيتلف عن التواصل يف األاإل
حىت وإن كانت هناك  ...، وهكذا ، وليس هو نفسه يف املدرسةمؤسسة التكوين

 .عناصر مشتركة يف كل منط من أمناط هذا التواصل
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  :تتعدد مفاهيم التواصل

طرفني أو انفتاح الذات  عالقة متبادلة بني: التواصل من الناحية االجتماعية  �
  ى اآلخرينعل
يتم فيها االتصال  عملية ذاتية داخلية: التواصل من الناحية السيكولوجية  �

  .بني الفرد وذاته يف نطاق أحاسيسه وجتاربه مع نفسه
مدخالته  نظام متكامل له:امليكانيكية – التواصل من الناحية اآللية �

تغذية  + مضمون+ مستقبل + مرسل . وخمرجاته وعملياته وتغذية راجعة
  .دة من املستقبلعائ
عملية حتدث يف املوقف التعليمي التعلمي بني : التواصل من الناحية التربوية �

التواصل هو عملية تعلم وأن  وميكن القول أن .لتنظيم التعلم مجيع األطراف
  .التعلم هو عملية تواصل

س والتواصل يقتضي وجود طرفني يتحرك أحدمها باجتاه اآلخر إىل درجة التالم
، وهو ال يصل من و املعنوي ووصول الشيء، كاخلرب مثال يعين بلوغه غايتهاملادي أ

؛ وهو ما يعبر عنه عادة  وإحداث وضعية ما مل تكن من قبلغري تأثر وتأثري
مهمة التواصل إذا هي إيصال فكرة أو كالم يف حقل من . شاركة والتفاعلبامل

، ويف ميادين سهممسات عديدة من املتواصلني أنفحقول التواصل الذي حيمل 
 إذ بفضلها مييز التواصل،وللعلم فإن اللغة هنا هي أرقى وأبقى أنواع . خمتلفة

  .اإلنسان عن سواه
وهناك أنواع أخرى من التواصل كالبيولوجي املرتبط بالغريزة ، تلك الطاقة 
احملركة له اليت حتوله إىل معىن حسي تقوم به احلواس اليت بدورها تصبح وسيلة تعبري 

، عموماتعتمد على الصوت واحلركة اجلسدية واإلمياء واإلشارة واستعمال اجلوارح 
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. وقد يعبر عن ذلك بالتواصل عن طريق لغة اإلشارات أو التواصل غري اللفظي
  .وسوف نتطرق إىل أنواع التواصل فيما سيأيت

خيتلف التواصل باختــالف العمر واجلنس واملستوى األخالقي والثقايف 
. كما يعتمد على العالقات االجتماعية وعلى التفاعل االجتماعي .اعيواالجتم

يعمل االنفتاح بني . ويلعب التواصل دورا مهما يف تقوية العالقات االجتماعية
كما خيتلف التواصل . األفراد على تقوية عملية التواصل وتقوية العالقات فيما بينهم

قوم التواصل اإلرشادي بدور مهم من حيث النوعية والقوة من ثقافة إىل أخرى، وي
  .يف توثيق العالقات االجتماعية

ونظرا لكون التواصل الذي نقصده هنا يهتم باال التربوي واملؤسسايت 
وضوع من لكن  ينبغي أن نتطرق إىل هذا امل. ر على ما يتعلق ذا االفإننا نقتص

ل اجلوانب اليت يتناوهلا ك، لكي يتمكن املستفيد من معرفة الناحية األكادميية أوال
  .، وبعد ذلك انتقاء ما يناسب كل جمال ينجز فيهالتواصل

     انتقال املعارف و القيم العملية أو الطريقة اليت يتم من خالهلا ”:التواصل
كثر من أجل تأثري أحدمها باآلخر،        و االجتاهات و املهارات بني  طرفني أو أ

  “ سلوك الطرف اآلخرو إحداث  تغريات مرغوب ا يف
  :وميكن فهم التواصل على أنه

 وال يعين ذلك القسمة وإمنا إشراك آلخر يف أفكارنا :فعل تشاركي* 
  .ومعتقداتنا ويف ما حنب من أجل تكوين شلة موحدة ومنسجمة

يف شيء ) ب(مع الفرد ) أ( أي أن يشترك الفرد :التشارك يف شيء مادي* 
  .ما حق مساو لآلخرمعني حبيث يكون لكل واحد منه

كاللغة والثقافة واملعتقدات وامليول واالجتاهات : التشارك يف غري املاديات* 
  ...وطرق التفكري
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  :وتتعدد مفاهيم التواصل حسب ما يلي
طرفني أو انفتاح الذات   عالقة متبادلة بني:التواصل من الناحية االجتماعية  �

  على اآلخرين
يتم فيها االتصال بني  عملية ذاتية داخلية: التواصل من الناحية السيكولوجية  �

  .الفرد وذاته يف نطاق أحاسيسه وجتاربه مع نفسه
مدخالته   نظام متكامل له:امليكانيكية     –    التواصل من الناحية اآللية �

  .وخمرجاته وعملياته وتغذية راجعة
  .تغذية راجعة من املستقبل +مضمون + مستقبل + مرسل 
 عملية حتدث يف املوقف التعليمي التعلمي بني :بويةالتواصل من الناحية التر �

 .لتنظيم التعلم مجيع األطراف
 .التواصل هو عملية تعلم وأن التعلم هو عملية التواصل وميكن القول أن

  :تعاريف التواصل. 1.1

 اليت يقابلها يف اللغة communisاشتقت الكلمة من اللغة الالتينية 
أما يف اللغة العربية فاملصدر . أو اشتراك مبعىن مشترك commonاإلجنليزية 

الصلة والبلوغ، فاألوىل تعين الربط بني عنصرين أو : والذي ميثل معنيني" وصل"هو 
إذن يف اللغة . ، أما الثانية فتعين االنتهاء إىل غاية معينة)إجياد عالقة بني طرفني(أكثر 

لوغ إىل غاية معينة من العربية االتصال أو التواصل هو أساس الصلة والعالقة والب
نسانية يف اإلدارة، حجازي مصطفى، االتصال الفعال والعالقات اإل. (تلك الصلة
 ).1982، بريوت دار الطليعة

، لذلك ان واهلدف من إجرائهخيتلف معىن التواصل باختالف السياق واملك
  :جند قد وضعت عدة نعاريف للتواصل ، وسنورد بعضا منها يف ما يلي
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من " خرب ما " اإلبالغ واإلطالع واإلخبار أي نقل "  هو لغة، التواصل* 
 التواصل إقامة عالقة مع شخص ويعين. شخص إىل آخر وإخباره به وإطالعه عليه

 Petit" (كما يشري إىل فعل التوصيل أي  تبليغ شيء ما إىل شخص ما . ما

Robert 1981.(  
 امللتقى الدويل جول سامل املعوش، يف احملاضرة اليت قدمها يف. ويرى د* 

 جبامعة قاصدي 2005 يف مارس" سيكولوجية االتصال والعالقات اإلنسانية "
 فيما ال ميكن يف مسائل التعامل البشري فصل األمور حبدة" ، أنه مرباح بورقلة

، وتتوجه إىل هدف واحد هو ا تنطلق من منبع واحد هو اإلنسان، كوبينها
ن فروع وأكثر ما ينطبق هذا على فرع م.. فةاإلنسان أيضا يف أوضاعه املختل

. ، وهو يف حدوده ضد الالتواصل وهو احتاد النهاياتاملعرفة، أال وهو التواصل
، والوصل ضد الشيء وصال ووصلةيعين وصل " اتصل"وحبسب ابن منظور فالفعل 

ء ووصله إليه مبعىن ، أي ما اتصل بالشي واالتصالّ أو التواصل هو الوصلةاهلجران،
  ."أبلغه إياه
طة قناة ، حبيث نقل معلومات من مرسل إىل متلق بواس"التواصل أيضا * 

: ، من جهة، وجود شفرة ، ومن جهة ثانية حتقيق عمليتني اثنتنييستلزم ذلك النقل
، مع ضرورة Décodage وفك الترميزEncodageترميز املعلومات

 عملية التواصل، وكذا األخذ بعني االعتبار طبيعة التفاعالت اليت حتدث أثناء
. "والسياق الذي حيدث فيه التواصلأشكال االستجابة للرسالة 

)Mucchielli, R 1980.(  
،  توجد العالقات اإلنسانية وتتطورامليكانيزم الذي بواسطته" التواصل هو * 

. إنه يتضمن كل رموز الذهن مع وسائل تبليغها عرب اال وتعزيزها يف الزمان
ونربة الصوت، والكلمات، ) اجلسمية(ابري الوجه، واحلركات ويتضمن أيضا تع
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. "يت، وكل وسائل االتصال املتنوعةوالكتابات واملطبوعات وشبكة اإلنترن
)Cooley, C. In Mucchielli.(  

، ويتحقق ى نقل املعلومات من مصدر إىل هدففعل يقوم عل" التواصل * 
ون األول لعملية التواصل يشمل املك.  فردين أو بني جمموعة من األفرادذلك بني

واملكون . املرسل واملستقبل والرسالة والقناة والشفرة واملرجع: جمموعة عناصر هي
الثاين هو أن عملية التواصل حتدث من خالل اتصال فردين يشتركان يف سجل 

أم املكون الثالث فهو اختالف املقاربات اليت تعاجل موضوع التواصل . معريف وقيمي
  .)2004باسم حممد ويل وآخرون ". ( ومناذجه
و تبادل مشترك للحقائق أ" وتعرف اجلمعية القومية لدراسة التواصل بأنه * 

لتفاهم ، مما يتطلب رضا واستقبال يؤدي إىل ااألفكار أو اآلراء أو األحاسيس
". ، بصرف النظر عن وجود انسجام ضمين أم ال املشترك بني كافة األطراف

  ). القاهرة2003رات االجتماعية واالتصالية شوقي ، فرج، املها(
عملية تفاعل مشتركة " )12م، 1993( احلافظ حممد سالمة عرف عبدوي

لتبادل فكرة أو خربة معينة عن )  جمتمعني – مجاعتني –شخصني (بني طرفني 
  ."طريق وسيلة
عملية اجتماعية حيث  ) "96 م، 2001(عرف حممد حممود احليلة وي

 ، ونشوء تفاعل بينهما ينتج)مرسل و مستقبل ( وجود طرفني ها يقتضي حتــقيق

عنهما نقل األفكار أو املعلومات أو املهارات أو االجتاهات أو املشاعر أو تبادل 
  ." )حمور التواصل ( موضوع التأثري إزاء 
العملية أو الطريقة اليت  ) " 10 م، 2002( يعرف حممد رضا البغدادي و

ملــعارف من فرد إىل آخر أو إىل جمموعة من األفراد حىت يتم عن طريقها انتقال ا
  ."تصبح مشاعاً بينهم، ومن مث تؤدي إىل التفاهم والتفاعل
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تفاعل بني :  " ويف  ضوء ما سبق ميكن تعريف عملية التواصل بأا عملية
فرد أو جمموعة من األفراد وبني فرد آخر أو جمموعة أخرى من األفراد دف 

  . "ربة يترتب عليها تعديل يف سلوك هؤالء األفراداملشاركة يف خ
يف النهاية ميكن استخالص تعريف يتماشى واال الذي نكتب فيه هذا * 

، أو من فرد حنو ل قد ينطلق من فرد حنو فرد آخرالتواصل فع: "العمل واملتمثل يف
 أو جلماعة مؤسسة رمسيةوقد تكون ا. مجاعة أو من مجاعة حنو فرد أو مجاعة أخرى

ار معايري وتقنيات وقنوات فتواصل مؤسسة مبؤسسة أخرى حيدث يف إط. غري رمسية
ت ، مثل املراسال يستخدمها األفراد فيما بينهمقد ختتلف عن تلك اليت... وشفرات

؛ هلذا تكون عملية التواصل بني املؤسسات مضبوطة اإلدارية بني املؤسسات الرمسية
ستقبل ألن  املرجعية لكليهما تكون مرجعية ودقيقة وواضحة لكل من املرسل وامل

، ، الشفرةالقناة(مقننة من كل اجلوانب اليت ختص فعل التواصل املذكورة أعاله 
، كما أن أخرى يف القطاع ل مؤسسة مبؤسساتوهناك إمكانية تواص. ...)السياق

 أخرى تقابلها يف هناك مؤسسات أخرى ال يسمح بالتواصل معها إال من خالل
 للتعليم الثانوي ، فمدير ثانوية ما ال ميكنه التواصل باملدير املركزيى الرمسياملستو

، لكنه يتصل مبصلحة التعليم الثانوي مبديرية التربية التابع إليها،  الوطنيةبوزارة التربية
 ".وهي ترفع القضية إىل املدير املركزي إن كان موضوع التواصل يتعدى صالحياا 

  :أمناط) أنواع(ذلك والتواصل اإلنساين ك

) التواصل الذايت، وتواصل الفرد بني اآلخرين(  التواصل بني األفراد -  أ
)communication interpersonnel(.  

 التواصل اإلعالمي القائم على تكنولوجيا االتصال كالتلفزة والراديو -  ب
 .)communication de masse(… واإلشهار والسينما

  .)communication de groupe( االجتماعيةالتواصل بني اجلماعات - ت
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هو العملية اليت ا يتفاعل املراسلون واملستقبلون للرسائل يف : " إذا، فالتواصل
  ".سياقات اجتماعية معينة 

  :وللتواصل ثالث وظائف بارزة
  Echange:  التبادل-1
  Transfert: التبليغ-2
 Impact: التأثري-3

  :تاج أهم مميزات عملية التواصل وهيمن خالل هذه التعاريف ميكن استن
أن التواصل ميكن أن يتم بعدة طرق، مشافهة أو كتابيا أو سلوكيا أو حاسيا أو . 1

  .برموز غري لغوية وحتمل معان معينة
  .أن التواصل له مستقبل ومرسل وهدف، ويتمثل املقصد يف التأثري على املستقبل. 2
التأثري والتأثر وبالتايل التفاهم بني كل تتضمن عملية التواصل حمتوى يؤدي إىل . 3

من املرسل واملستقبل، وينتج عن ذلك زيادة يف التقارب بينهما أو زيادة 
  .حصول الفائدة

أن للتواصل بعدا أو أبعادا نفعية قد تكون قريبة أو متوسطة أو بعيدة املدى على . 4
  .املرسل وقد تكون أيضا على املستقبل

  : واالتصالالفرق بني التواصل. 2.12.12.12.1

  :ال حيدث التواصل إال بوجود عاملني مهمني مها
مكتوبة أو حمكية أو رمزية أو حركية إميائية ومن شروطها أن  سواًء: اللغة. 1111

 .يفهمها املستقبل
وإذا  واملستقبل من البشر فقد يكون أحدمها آلة أو جهازاً وال يشترط أن يكون املرسل

 .هو اتصال وليس تواصل قول أن الذي حدثمل يفسر املستقبل الرسالة فعندها ن
  .يكون يف اجتاه واحد أما التواصل فهو يف اجتاهني االتصال
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   : املادي و النفسي–املناخ التواصلي . 2

   مواد وأجهزة-املـادي + 
  ...مرونة انفتاح، استعداد، -   تسامح-  حرية -النفسي + 

  :األهداف العامة لعملية التواصل . 3.1

  : التواصل من وجهة نظر كالً من املرسل واملستقبلأهداف عملية
 :من وجهة نظر املرسل جند أن أهداف التواصل هي

   نقل األفكار-1
   التعليم-2
   اإلعالم-3
   اإلقناع-4
   الترفيه-5

  :ميكن حتديد األهداف التالية ومن وجهة نظر املستقبل 
  . فهم ما حييط به من ظواهر وأحداث-1
  . تعلم مهارات جديدة-2
اختاذ القرارات بشكل مقيد  احلصول على معلومات جديدة تساعده على -3
  .ومقبول
, عبد احلافظ حممد سالمة. ( االستمتاع واهلروب من مشاكل احلياة -4

1993 ،15(  
أن عملية التواصل دف إىل ) 96 ،2001(ويرى مـحمد حممود احليلة 

اك بفكرة أو مفهوم أو رإحــداث تفاعل بني املرسل واملستقبل من حيث  االشت
، ودف إىل أن يؤثر أحد طريف التواصل يف الطرف اآلخر، حبيث رأي أو عمل

  .يــؤدي هذا التأثري إىل إحداث تغيري إجيايب يف سلوك املتعلم أو املستقبل
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عملية تواصل تعليمي بني املعلم ) التدريس(وتعترب عملية التعليم والتعلم 
الرسوم والصور واسمات واألجهزة والتجارب وطالبه باسـتخدام األلفاظ و

  .وغريها من الوسائل التعليمية املناسبة
ويهدف التواصل التعليمي إىل تعديل سلوك املتعلم ، وهناك مستويان من 

 أحدمها عام وينص على األهداف اليت -:مســتويات أهداف التواصل التعليمي
 اخلربات اليت مير ا املتعلمون يف كافة تسعى العملية التعليمية إىل حتقيقها من حمصلة

املواقف التعليمية داخل وخارج املــؤسسات التعليمية، واملستوى الثاين من 
  .األهداف خاص مبوقف تعليمي معني أو أكثر

ومن أهم اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف األهداف اخلاصة للتواصل التعليمي 
، وتسمى هذه جراءات الالزمة لتحقيقهاكافة اإلالوضوح والدقة حـىت ميكن اختاذ 

األهداف اخلاصـة باألهـداف السلوكية ألا حتدد سلوك املتعلم املرغوب فيه 
، كما تسمى أيضاً باألهداف اإلجرائية ألا لتعليميواملتوقع القيام به يف املوقف ا

لتعليمية بعد حتدد العمليات أو اإلجراءات اليت يقوم ا املتعلم يف املوقف أو املواقف ا
  .مروره خبربه تعليمية أو أكثر

 :نـمـاذج مـن الـتـواصـل. 4.14.14.14.1

هناك كثري من نظريات التواصل اليت حاولت مقاربة وفهم نظام التواصل؛ 
لذلك من الصعب استقراء كل النظريات اليت حتدثت عن التواصل، بل سنكتفي 

يت حلقت هذه النظريات ببعض النماذج التواصلية املعروفة قصد معرفة التطورات ال
 :والعالقات املوجودة بينها
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  :النموذج السلوكي. 1.4.1

 ويتضمن Lasswell D. Haroldيل سووضعه احمللل النفسي األمريكي ال
 :اخلطاطة التالية

  ):Lasswell) 1947خطاطة التواصل عند السويل  

    ما األثر؟  ملن ؟          كيف ؟          ما يقول؟     من ؟   

    املستقبل          األثر  القناة        الرسالة        املرسل   
ويرى السويل أن الرسالة ال حتمل هدفا يف حد ذاا ولكن هدفها يتمثل يف 

، ومدى متكن املرسل ستقبل ويف مدى تغري سلوكه من جهةاألثر الذي تتركه يف امل
  . فيهمن تعديل أسلوب تواصله إذا ما ظهر خلل

 -  القناة- املرسل ـ الرسالة: يرتكز هذا النموذج على مخسة عناصر، وهي
  . األثر- املتلقي

وميكن إدراج هذا النموذج ضمن املنظور السلوكي الذي انتشر كثريا يف 
مظهر هذا ويت. الواليات املتحدة األمريكية، ويقوم على ثنائية املثري واالستجابة

 الوظيفة التأثريية، أي التأثري على املستقبل من أجل يل علىسواملنظور عندما يركز ال
ومن سلبيات هذا النظام أنه جيعل املستقبل سلبيا يف . تغيري سلوكه إجيابا وسلبا

استهالكه، ومنظوره سلطوي يف استعمال وسائل التأثري اإلشهاري يف جذب املتلقي 
  .والتأثري عليه يف صاحل املرسل

فاملدرس هو املرسل، والتلميذ هو املتلقي، : وللتمثيل يف الوسط التربوي
والرسالة ما يقوله املدرس من معرفة وجتربة، مث الوسيط الذي يتمثل يف القنوات 
اللغوية وغري اللغوية، واألثر هو تلك األهداف اليت ينوي املدرس حتقيقها عرب تأثريه 

 .يف التلميذ
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  :النموذج الرياضي. 2.4.1

 والفيلسوف وارين Claude Shannonوضعه املهندس كلود شانون 
Waren Weaver .ويركز على املكونات التالية: 

  . مرسل ــ ترميز ــــ رسالة ـــ فك الترميز ـــ مستقبل
يعتمد هذا النظام التواصلي على عملية الترميز أو التشفري، فاملرسل هو الذي 

نة بلغة ميكن أن يتقمص دوره املدرس حيث يرسل رسالة معرفية وتربوية مسن
وقواعد ذات معايري قياسية أو مساعية يتفق عليها املرسل واملرسل إليه الذي يتمثل يف 

فاملدرس يرسل خطابه التربوي عرب قناة لغوية أو شبه لغوية أو . التلميذ أو الطالب
الطالب الذي يتلقى الرسالة مث يفك شفرا ليفهم رموزها / غري لغوية حنو التلميذ

  . واستظهار قواعدهاعن طريق تأويلها
يهدف هذا النموذج إىل فهم اإلرسال التلغرايف وذلك بفهم عملية اإلرسال 

 بوضوح دقيق دون إحداث أي انقطاع أو خلل يف اإلرسال B إىل Aمن نقطة  
يرسل مرسل شفرته املسننة إىل  " :يفويتلخص مبدأ هذا النظام . بسبب التشويش

ذا النظام اخلطي أنه ال يطبق يف كل ومن ثغرات ه". متلق يفك تلك الشفرة
وضعيات التواصل، خاصة إذا تعدد املستقبلون، وانعدم الفهم االجتماعي 

كما يبقى املستقبل سلبيا . والسيكولوجي أثناء التفاعل التواصلي بني الذوات املفكرة
  .يف تسلمه للرسائل املشفرة

  :النموذج االجتماعي. 3.4.1

 الذي يعتمد على فهم طريقة Riley  &Rileyهو منوذج ريلي وريلي 
فاملرسل هو املعتمد واملستقبل هم الذين يودعون يف . انتماء األفراد إىل اجلماعات

  …مجاعات أولية اجتماعية مثل العائالت والتجمعات واجلماعات الصغرية
وهؤالء األفراد يتأثرون ويفكرون وحيكمون ويرون األشياء مبنظار اجلماعات 

. ليها واليت بدورها تتطور يف حضن السياق االجتماعي الذي أفرزهااليت ينتمون إ
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ويالحظ أن هذا النموذج ينتمي إىل علم االجتماع والسيما إىل علم النفس 
االجتماعي حيث يرصد خمتلف العالقات النفسية واالجتماعية بني املتواصلني داخل 

يس علم تواصل وهذا ما جيعل هذا النظام يساهم يف تأس. السياق االجتماعي
  .la communication de groupeاجلماعة 

ومن املفاهيم التواصلية املهمة داخل هذا النظام جند مفهوم السياق االجتماعي 
 .واالنتماء إىل اجلماعة

  :النموذج اللساين.  4.4.1

 أن اللغة وظيفتها Roman Jakobsonاعترب رومان جاكبسون 
املرسل والرسالة واملرسل : ة ستة عناصر وهياألساسية هي التواصل، وارتأى أن للغ

فاملرسل وظيفته انفعالية : ولكل عنصر وظيفة خاصة. ليه والقناة واملرجع واللغةإ
تعبريية، والرسالة وظيفتها مجالية من خالل إسقاط حمور االستبدال على حمور 

ة، واملرجع التركيب، واملرسل إليه وظيفته تأثريية وانتباهية، والقناة وظيفتها حفاظي
وهناك . لغوية أو وصفية) ه(وظيفته مرجعية أو موضوعية، واللغة أو السنن وظيفتها

من يضيف الوظيفة السابعة للخطاب اللساين وهي الوظيفة األيقونية بعد ظهور 
  . والسيميوطيقاJ. Derridaكتابات جاك دريدا 

: ل والشرحولتوضيح مفاهيم جاكبسون أكثر نعود إىل اال التربوي للتمثي
  :قلنا سابقا أن من وظائف التواصل لدى رومان جاكبسون

  : الوظيفة املرجعية-1

يلتجئ املدرس هنا إىل الواقع أو املرجع لينقل للتلميذ أو الطالب معلومات 
وأخبارا حتيل على الواقع، أي يمن هنا املعارف اخلارجية واملعارف التقريرية 

التارخيي واملرجع األديب واملرجع اللساين واملرجع املرتبطة مبراجع وسجالت كاملرجع 
  …اجلغرايف
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 تتدخل يف هذه الوظيفة ذات املرسل وذلك من خالل : الوظيفة التعبريية-2
  .انفعاالته وتعبرياته الذاتية ومواقفه وميوله الشخصية واإليديولوجية

  : الوظيفة التأثريية-3

 التأثري على مواقف أو سلوكيات تنصب على املتلقي، ويهدف املرسل من ورائها إىل
 لذلك يستعمل املدرس لغة الترغيب والترهيب والترشيد من أجل ،وأفكار املرسل إليه
 .تغيري سلوك املتعلم

  : الوظيفة الشعرية أو اجلمالية-4

إن اهلدف من عملية التواصل هو البحث عما جيعل من الرسالة رسالة شعرية أو 
 عن اخلصائص الشعرية واجلمالية مثل التركيز على مجالية أجناسية مجالية، وذلك بالبحث

  .القصيدة الشعرية ومكوناا اإلنشائية والشكالنية
  : الوظيفة احلفاظية-5

إن التركيز على القناة فذلك لوظيفة حفاظية وإفهامية كأن يستعمل املدرس 
خطابا شبه لغوي أو لغوي أو حركي من أجل متديد التواصل واستمراره بني 

  :الطلبة، وذلك باستعمال بعض املركبات التعبريية التالية/ املدرس والتالميذ
  اخل!) امسع أنت( ، )انظروا هل فهمتم؟( ، !)أرجوكم أن تنتبهوا إىل الدرس ( 
  ):أو الوصفية( الوظيفة امليتالغوية -6

يركز املدرس عرب هذه الوظيفة على شرح املصطلحات واملفاهيم الصعبة 
تعملة مثل شرح قواعد اللغة والكلمات الغامضة املوجودة يف النص والشفرة املس

 .واملفاهيم النقدية املوظفة أثناء الشرح
  :النموذج اإلعالمي.  5.4.1

هذا النموذج اإلعالمي قائم على توظيف التقنيات اإلعالمية اجلديدة كاحلاسوب 
  :ت هذا النموذجومن مرتكزا. واإلنترنت والذاكرة املنطقية املركزية يف احلاسوب
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 phase de mise en:  خطوة التواصل وخلق العالقة الترابطية-1

contact /connexion.  
  .phase d’envoi du message  خطوة إرسال الرسائل-2
  . phase de clôture et déconnexion خطوة اإلغالق-3
  مكونات العملية التواصلية. 2

لعناصر واحملددات اليت من خالهلا تنجز تتكون العملية التواصلية من جمموعة من ا
بشكل سليم ، وإذا ما غاب عنصر أو مكون فإنه ميكن أن حيدث خلال يف سريورة 

  .ولنبدأ أوال باحملددات مث تأيت بعدها العناصر األساسية هلا. هذه العملية
  :حمددات التواصل. 1.21.21.21.2

اسية يف عملية أثناء احلديث عن التواصل البد من استحضار بعض العناصر األس
  .التبادل

  :وهذه العناصر هي
  temporalité زمنية التواصل -1
  localisation املكانية أو احمللية -2
  code )التشفري والتفكيك(  السنن أو لغة التواصل-3
  contexte السياق -4
  enjeux de communication رهانات التواصل  -5
اللغة اجلسدية ( ل غري اللفظيوالتواص) اللغة املنطوقة( التواصل اللفظي-6

  communication verbale et non verbale) والسيميائية
 volonté de)بث اإلرسالية قد تكون إرادية أو غري إرادية(  إرادة التواصل-7

communication  
 الفيدباك أو التغذية الراجعة، وذلك لتصحيح التواصل وتقويته وتدعيمه وإائه -8

feedback  
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  réseau.التواصل شبكة -9
  : لعملية التواصل  schémaاخلطاطة العامة. 2.22.22.22.2

  :وتتكون مما يلي: خطاطة التواصل العامة. 1

 القـــنـــاة

 

 املستقبل  الرسالة       فك الشفرة       املرسل       الشفرة             

  تغذية راجعة

  1شكل 

  : ، تتضمن هذه الدارةطةخطاcercle تنجز عملية التواصل من خالل دارة 
  .)املرسل أي الشخص القائم بفعل التواصل (:Emetteurاملرسل . 1
 رموز :الرسالةالرموز اليت شفرت ا : (Encodageالشفرة . 2
  ..).أغاين ومضات ضوئية، حركات، أصوات، رموز، لغوية،

الشيء املراد إيصاله للمستقبل واملعرب عنه (: Messageالرسالة . 3
، ، فكرة معلومةخرب،: اظ أو بالكتابة أو برموز مفهومة من املرسل واملستقبلباأللف
  ..).خربة

أن حبلل املستقبل الرموز اليت نقلت  (:Décodageالشفرة فك . 4
) ا الرسالة وأن يدرك مضموا ويفهمه حسب الداللة اليت يقصدها املرسل

  :لتايل على الشكل ا  وعملية التحليل لتلك الشفرة تتم مبراحل
 هذه الرسالة إىل عالمات وتترجم ، يقوم املرسل بإرسال الرسالة أو اخلرب

تلعب أمور . حتملها القناة أو القنوات املختارة إىل املستقبل) الشفرة(وإشارات 
عديدة دورها يف تلك العملية، منهـا انفعاالت املرسل واملستقبل وجتاربه واجتاهاته 

وسوف نتناول . ألمور دورا فعاال يف عملية التواصلوذاكرته وتوقعاته، تلعب تلك ا
يقوم املستقبل بتحليل الرسالة مث االستجابة هلا مما يكون . كل عنصر فيما يأيت
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 العوامل،وإذا فقد عامل من تلك .  املرسل املستقبل–عملية التفاعل بني الطرفني 
  .عند ذلك ال يتحقق التواصل

املكتوبة، اإلشارية، عرب هاتف،  ،اللغة الشفهية(: Canalالقناة . 5
  ...)، راديو، تلفزةانترنيت، ناسخ

وهو الشخص أو األشخاص الذين  (Récepteur:  املستقبل. 6
  ).يتلقون الرسالة املبعوثة من املرسل

وتتمثل يف نوع استجابة  (:Feed-backالتغذية الراجعة. 7
من خالل التغذية ). ستجابةاملستقبل لرسالة املرسل والكيفية اليت جتري فيها هذه اال

الراجعة يقوم املرسل بتكييف مضمون الرسالة أو طريقة إرساهلا أو الشفرة 
املستخدمة يف تشفريها حىت يتمكن املستقبل من استيعاا بنفس املستوى الداليل 

  .الذي يقصده املرسل
  :أنواع التواصل .3.23.23.23.2

  : التواصل الذايت.1.3.21.3.21.3.21.3.2

وكل فرد مير ذه العملية عندما . فرد و ذاتهوهو التواصل الذي يتم بني ال
  .يكون بصدد اإلعالن عن رأي أو اختاذ قرار ما أو اجتاه معني

  : التواصل الفردي أو الشخصي.2.2.32.2.32.2.32.2.3

  :وهو نوعان  وهو االتصال الذي يتم بني فردين أو شخصني،
  . ويتم وجهاً لوجه بني املرسل واملستقبل: مباشر -أ

 جهاز أو وسيط ما كاهلاتف أو املراسلة أو  ويتم عرب: غري مباشر-ب
 .بالكمبيوتر التخاطب
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  :التواصل اجلماعي. 3.2.33.2.33.2.33.2.3

وهو تواصل يتم بني شخص وعدد من األشخاص املوجودين يف نفس املكان، 
  .مثل التواصل بني املعلم وتالميذه يف القسم

  :التواصل اجلماهريي. 4.2.34.2.34.2.34.2.3

ف أو ماليني من األشخاص، ال وهو تواصل يتم بني شخص وعدة مئات أو آال
من املرسل (ويكون هـذا التواصل يف اجتاه واحد فقط . يتواجدون يف نفس املكان

: ومن وسائل التواصل اجلماهريي ).  العكس  إىل املـــستقبلني وال حيدث
 .التلفاز ، واإلذاعة ، والصحف

  :التواصل اللفظي. 5.2.35.2.35.2.35.2.3

هية واألصوات املعربة عن األفكار هو التواصل الذي تستخدم فيه اللغة الشف
، سواء كانت مباشرة من املرسل أو رف اليت يراد نقلها إىل املستقبلواملعا

لصويت أو الظهور يف باستخدامه آليات كاهلاتف ومكرب الصوت أو التسجيل ا
  Yahoo Messengerياهو " واليوم يوجد حمرك ... شاشة التلفزة
، حبيث تظهر واصل بني الناس عن بعدمان يف الت املستخدskypeوسكايب س

 بشكل مباشر عن webcamالصورة والصوت عن طريق استخدام كامريا 
  ".Internetاالنترنيت " طريق الشبكة العنكبوتية 

  :اللغة وسيلة للتواصل.1.5.2.31.5.2.31.5.2.31.5.2.3

، تحكم واالنتظام والتمسك بالقواعدتعرف اللغة بأا نظام من الرموز يتسم بال
ميع هذه الرموز  اهلدف من اللغة هو تواصل األفكار واملشاعر مع وجود قواعد لتج
 تتكون من – بوجه عام –أن اللغة  ) 1968" (باجنس " بني األفراد  يرى 

   :خصائص لغوية أربع هي
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نظام دالالت األلفاظ وهو الذي يتعلق مبعاين الكلمات واموعات من . 1
  .الكلمات
تعلق بالترتيب املنتظم للكلمات يف مقاطع ، وي)البنائي ( النظام التركييب .  2
  .أو مجل
، ويتعلق بالتغريات اليت تدخل على ) الصريف ( النظام املورفوجلى .  3

  ...مصادر الكلمات لتحديد أشياء كالزمن أو العدد أو املوضع اخل
  ، وهو يتعلق باألصوات اخلاصة باالستخدام اللغوي النظام الصويت.  4

، هو قدرة الفرد اجلانب األول:كله العادي جانبني ي اللغوي يف شيتضمن األداء الوظيف
، أما اجلانب الثاين فيتمثل يف  من جانب اآلخرينعلى فهم واستيعاب التواصل املنطوق

  قدرة الفرد على التعبري عن نفسه بطريقة مفهومه وفعالة يف تواصله مع اآلخرين
ل احلركي أو العملية اليت الفع" ، يعرف الكالم على أنه من الناحية األخرى

 1968باجنس " ( يتم من خالهلا استقبال الرموز الصوتية وإصدار هذه الرموز 
هذا يعين أن الكالم عبارة عن اإلدراك الصويت للغة والتعبري من خالهلا ) 13ص 

أو إصدارها ونظراً ألن الكالم هو فعل حركي فإنه يتضمن التنسيق بني أربع 
  :عمليات رئيسية هي

  . التنفس أي العملية اليت تؤدي إىل توفري التيار اهلوائي الالزم للنطق-1
  . إخراج األصوات أي إخراج الصوت بواسطة احلنجرة واحلبال الصوتية-2
. بذب يف سقف احللق املليء باهلواء، أي استجابة التذ رنني الصوت-3

  .وحركة الثنيات الصوتية مما يؤدي إىل تغيري نوع املوجة الصوتية
وتشكيلها، أي استخدام الشفاه واللسان ) احلروف( نطق األصوات -4

، كما هو احلال يف األصوات احملددة الالزمة للكالموالسنان وسقف احللق إلخراج 
  ...احلروف الساكنة واحلروف املتحركة اخل
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يتضمن الكالم أيضاً مدخالت من خالل القنوات احلسية املختلفة كاألجهزة 
يري األصوات اليت يصدرها ة واللمسية عند حماولة تعديل أو تغالبصرية والسمعي

رد، ، على أن كال من الكالم واللغة يتأثران بالبناء والتركيب التشرحيي للفاإلنسان
،  احلركي، والقدرات املعرفية–ضلي ، واألداء العواألداء الوظيفي الفسيولوجي

فات أو األشكال املختلفة من والنضوج ، والتوافق االجتماعي والسيكولوجي  االحنرا
 – على حنو أو آخر –الشذوذ يف أي من العوامل السابقة ميكن أن ينتج عنه اضطراب 

 .، أو قد يتضمن النطق واللغة معاًقد يتضمن النطق ، أو يتضمن اللغةيف التواصل 
  :ميكانزم النطق* 

انزم ، وأي جزء من هذا امليكانزم النطق جزءاً من جهاز الكالميعترب ميك
 ،، أو االحنراف يف األداء الوظيفيصابة بنوع من االحنراف التكويينمعرض لإل

  :فاألعضاء الصوتية عند اإلنسان تتضمن ما يلي 
اجلهاز التنفسي الذي يساعد على إنتاج األصوات وتشكيلها وتوجيهها . 1

  .من خالل جتويفات متعددة لصدى الصوت
  .لنطق األصواتحبالن صوتيان يف احلنجرة يتذبذبان . 2
  .امليكانزم السمعي الذي يقوم بالتمييز بني األصوات. 3
  .املخ واجلهاز العصيب السليم. 4
  .جهاز البلع ويشمل اللسان والبلعوم. 5
جهاز الفم ويشمل اللسان والشفاه واألسنان وسقف احللق الصلب . 6

نجرة والسقف الرخو والفك، وهي تستخدم يف تشكيل األصوات اخلارجة من احل
  .وتعديل هذه األصوات
، فإن األداء الوظيفي اخلاطئ يف أي من األجزاء السابقة قد من ناحية أخرى

 توجد أجزاء كثرية – على سبيل املثال –ففي جهاز الفم  يسبب اضطرابا يف النطق
البد وأن تؤدي وظائفها بشكل مالئم من أجل النطق الصحيح  لكن جيب أال 
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 اً من األشخاص الذين رمبا تكون لديهم عيوب يف ترتيبيغيب عن أذهاننا أن كثري
أو أن يكون ، ، أو تكوين شاذ يف اللسان ناقصة، أو لديهم أسنانأو يف تطابقها

إال أم  ،أخرى عديدة من األخطاء التكوينية، وأشكال سقف احللق ضيق ومرتفع
 فإن مع ذلك يتمتعون بأشكال صحيحة من النطق حىت مع وجود هذه االحنرافات

، يف جهد خاص بالنسبة لعدد من األشخاصعملية التكيف قد تكون ممكنة دون 
  .حني يكون هذا التكيف بالغ الصعوبة بالنسبة آلخرين

 تكويين واضح مثل وكثرياً ما توجد عيوب يف النطق دون وجود أي قصور
ت ، ترجع إىل عوامل خمتلفة من بينها الثبوهذه االضطرابات، ذات األصل الوظيفي

، وغري على األشكال الطفلية من الكالم، واملشكالت االنفعالية، والبطء يف النضوج
ذلك من العوامل  يف بعض احلاالت قد ال يستطيع أخصائي التشخيص أن يضع 
يده على شكل معني من سوء التوافق أو نقص اخلربة أو التخلف كأسباب 

 هذه احلاالت هو عالج إلضرابات النطق  كل ما يستطيع األخصائي عمله يف مثل
  .أعراض االضطراب بشكل مباشر

  :التواصل غري اللفظي. 6.2.36.2.36.2.36.2.3

يلعب السلوك غري اللفظي دورا هاما يف تواصلنا وعالقاتنا مع الناس، إذ ميثل 
، بينما أكثر من % 35العنصر الشفهي يف احملادثة اليت تتم وجها لوجه أقل من 

  . من التواصل يتم بكيفية غري لفظية% 65
، فنظرا لقصور الكلمة عن سم عن صورة صادقة للحياة النفسيةتعبر لغة اجل

التعبري عما نود إيصاله لآلخر جند أنفسنا جمربين على االستعانة بأعضاء جسمنا 
كتعبريات الوجه والتحديق بالعني أو حتريك الرأس أو تدعيم األفكار حبركات 

ظهار غري ما نود التصريح املناسبة إلفإذا كان باإلمكان انتقاء الكلمات ... اليدين
، فإن األمر غري ذلك عند خمادعة املستقبل بالتواصل اللفظي، وبالتايل به فعال
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استخدام التعبري اجلسدي يف التواصل لكوننا ال نستطيع أن نظهر على تعبريا الوجه 
  .غري ما نضمر

، لفظيية التواصل غري الوهناك عدد من أعضاء اجلسم اليت تتدخل يف عمل
اا، والوجه وتعبرياته العني وحرك: حبيث ميكن أن تعمل معا أو يشكل مستقل وهي

.  اإلصغاء،وتقاسيمه، اليدان وحركاما، الصمت مع غياب احلركة، نربة الصوت
يف ما يلي جدول . ، وقد تدعم التواصل اللفظي نفسهكل هذه تساعد على التواصل
  :يبني بعض احلركات ومدلوالا

  خاص باحلركات ودالالاجدول 

 الوظائف الرئيسية لبعض احلركات الشكل

 تكرار )نعم ( حتريك الرأس 

 االستبدال )ال أعرف ( هز الكتفني 

 تعليق حك الرأس، نظرة غيظ

 تركيز نربة صوت

 التنظيم رفع اليدين

 تناقض حك الرأس

 خيبة األمل حتريك العينني

 االستسالم/ يطرة الس النظر فوق أو بعيد/ التحديق 

 العدوانية هز القبضة

 املعاشرة الطبية املصافحة

 اإلثارة التلمس، التقبيل

 التفاخر التزيني املفرط
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عن ( بعض الدراسات وكمثال عن أمهية التواصل غري اللفظي، فقد بينت
، قات اإلنسانية، ملتقى دويل حول سيكولوجية االتصال والعالنادية بوشاللق
، أن املعلم الذي يستعمل التلميحات غري اللفظية )2005ة، مارس جامعة ورقل

بوعي، يبدو أكثر فعالية من املعلم الذي ال يستعمل هذه التلميحات يف قسمه، كما 
 ضرورة استعمال وفهم استراتيجيات التواصل Couper 1995اقترح كوبر 

  :غري اللفظي التالية
ملثبتة واملسافة الشخصية  وتشري إىل كيفية استعمال املسافة ا:القرب �

  .لتعزيز التعلم
 وتتعلق بكيفية تنظيم الصف وأثره على مشاركة :الترتيبات الفضائية �

  .املتعلمني
وما هلا من تأثري .. .والتهوية اإلضاءة واأللوان واحلرارة :العوامل البيئية �

  .على املناخ الصفي
الزمن  أي الزمن املستغرق يف خمتلف األنشطة واملواضيع، و:الزمن �

  .املستغرق مع كل متعلم
 استعمال حركات اجلسم، تعابري الوجه، االتصال :السلوك احلركي �

  .بالعني، واللمس
كلها ...  احلدة، النغمة، النطق الواضح، درجة السرعة:نوعية الصوت �

  .جوانب هلا أثر يف التواصل الصفي وغري الصفي
 :ومن حيث االستماع يرى كوبر دائما أن املستمع اجليد

  .يطلب أسئلة توضيحية* 
  .حيلل ويلخص ما قيل* 
  .يعطي ويستقبل التغذية الراجعة* 
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  .يعيد صياغة ما قيل* 
  .يصغي حملتوى وبنية الرسالة* 

اللفظي وغري اللفظي، ميكن ذكر عنا : باإلضافة إىل ما ذُكر من نوعي التواصل
 ...قيأيضا اجتاهيات التواصل من األعلى إىل األسفل أو العكس أو األف

  :يوجد نوعان من التواصل: اجتاهيات التواصل. 3.3.2

  :تواصل رمسي. أ

والقنوات الرمسية اليت حيددها اهليكل التنظيمي  وهو الذي يتم حسب اللوائح
الرمسي إىل ثالثة   ويقسم التواصلإدارية،للمؤسسات تعليمية كانت أو إنتاجية أو 

  :أنواع أساسية
تصدر املعلومات واألفكار واملقترحات  وهنا :التواصل من أعلى إىل أسفل. 1

ويهدف هذا  )املدير إىل املعلمني(واألوامر والتعليمات من الرئيس إىل املِرؤوسني 
النوع يف قطاع التربية إىل توضيح أهداف العملية التربوية للمعلمني وتوجيه 

  .والربامج املعدة، وهو أكثر أنواع االتصال انتشاراً سلوكهم وتنفيذ اخلطط
ويتضمن هذا النوع من التواصل رد املعلمني  :التواصل من أسفل إىل أعلى. 2

مقترحام ووجهة نظرهم حول موضوعات خمتلفة، وهذا النوع  على املديرين وكذلك
  .ألن هناك مركزية يف النظام اإلداري املتبع يف التربية  قليل االنتشار التواصلمن

 ذلك االتصاالت اليت تتم بني معلمي ومثال على :تواصل أفقي أو مستعرض. 3
  .مديري املدارس يف منطقة معينة دف تنسيق جلهود فيما بينهم املادة الواحدة ، أو

  :تواصل  غري رمسي. ب

ويقوم هذا التواصل على أساس العالقات الشخصية واالجتماعية، ومن أمثلة 
ت ما يدور بني زمالء العمل من أحاديث حول موضوعا :هذا التواصل

  .تستحوذ على تفكريهم
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  :بعض العوامل املؤثرة يف التواصل. 4.2

وكل فرد له طريقته . مون ويتم ذلك التعلم بطرق خمتلفةمجيع األفراد يتعل
بعضهم يتعلم من . اخلاصة يف التعرف على املعلومات واقتباسها وحفظها يف الذاكرة
ة ورؤية الصور املتعلقة خالل السماع واآلخر يتعلم أكثر من خالل النظر أي القراء

يعتمد تكيف األفراد لبعضهم البعض اآلخر، فالطالب يتكيف لألستاذ . باملوضوع
  .وهكذا  الذي يشبهه بطريقة التعلم اليت يتبعها

يدخل ضمن عملية التواصل عدد من العوامل األخرى اليت قد توضح 
، ملستوى التعليميلها غامضة، ومنها اإلطار املرجعي، والسياق، واالرسالة أو جتع

ألداة املستعملة يف نقل ، واي يكون عليه كل املرسل واملستقبلوالنمط الثقايف الذ
  ...، والدوافع مع احلوافزالرسالة
يتمثل يف ما ذًكر أعاله كله باإلضافة إىل اللحظة اليت : اإلطار املرجعي. 1

ا املستقبل أثناء أجريت فيها عملية التواصل والوضعية السيكولوجية اليت يكون عليه
 .تلقيه للرسالة

 غالبا ما تؤثر الوضعية العاطفية لشخصية املرسل يف التواصل، :الشخصية. 2
، أي أنه جيد يف فعل ذلك بذهنية إجيابية بالنسبة إليهفعندما يبين رسالته فإنه يقوم ب

 وللعلم. ذلك ، لكنه قد ال يهتم كثريا بوضعية املستقبل العاطفية وبنوع شخصيته
 –فإن األمهية االنفعالية املمنوحة للرسالة من قبل كل من املرسل واملستقبل ليست 

، وهذا ما يفسر التباينات احلادثة بني املتخاطبني  بنفس املستوى–يف أغلب احليان 
  .يف سريورة التواصل

 يف اجلماعة أو يف األسرة أو – إذا ما اختلفت املكانة أو الرتبة :املكانة. 3
 فإن هذا االختالف يؤدي إىل تضمني الرسالة داللة ختتلف درجتها –سة يف املؤس
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، ومن هنا ال يتحقق اهلداف من عملية التواصل بالشكل املراد املرسل واملستقبلبني 
 .بلوغه

وى الرسالة إدراكا  اخلربة هي األخرى عامل أساسي إلدراك فح:اخلربة . 4
ضمون رسالته تعبريا ة يف التعبري عن م، فقد يكون املرسل ناقص اخلربكليا أو جزئيا
، وهنا جنده ال يتمكن بل هو الذي تنقصه اخلربة، وقد يكون املستقواضحا ودقيقا

، وهنا ال يتحقق اهلدف حسب كل اجلوانب اليت تتضمنها الرسالةمن فهم وإدراك 
  .املستوى املنتظر

رد، ومن خالهلا  الثقافة هي اليت تبين اإلطار الفكري اجلماعي للف:الثقافة . 5
، فوجود مرسل من ثقافة اهاته ومنط التفكري الذي خيتص بهتتكون ميوله واجت

 ن ذلك مدعاة لتكون ترمجة وفك شفرة الرسالة وبالتايلإومستقبل من ثقافة مغايرة ف
هناك .  ، اختالفا جوهريا أو جزئيا أو حىت شكلياإدراكها خمتلفة عما وضعه املرسل

  .ان لذكرها كلهاعوامل أخرى يضيق املك
  :مراحل التواصل. 5.2

  :مير التواصل مبراحل عديدة  منها ما يلي
  :استالم املثريات واملعلومات. 1.2.5

 يترمجها حسب مثيقوم الفرد باستقبال وبتحليل املعلومات اليت يتلقاها 
خمزونه املعاريف الذي ميتلكه سابقا وخيتزن القسم الذي يراد اختزانه، ويتجاهل ما ال 

  .يناسبه أو ما ال يفهمه
  :اختزان املثريات واالحتفاظ ا .2.5.2

  :يقوم املستلم بتخزين املعلومات يف الذاكرة اليت تنقسم إىل أنواع
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على سبيل . ذاكرة احلواس اليت تتعلق باحلواس وتكون لفترة قصرية جدا. أ
 املثال عند النظر إىل شجرة يبقى منظر الشجرة عالقا يف ذهنك للحظات مث

  .يتالشى
الذاكرة قصرية األمد وذلك باالحتفاظ باملعلومات ملدة قصرية مث تتعرض . ب

إىل النسيان بسرعة وذلك بسبب افتقادها إىل البصمات أو اآلثار القدمية املشابه 
  .لتلك املثريات

الذاكرة طويلة األمد، إذا كانت هناك ارتباطات أو آثار قدمية عندها  .ج
وتبقى آثارها لفترة طويلة من الزمن وقد . ذاكرة طويلة األمدتكون املعلومات يف ال

  .تكون سنوات
 اخلربة، ذاكرة اللغة، وذاكرة املفاهيم، وذاكرة: أما أشكال الذاكرة فهي

  .وذاكرة األشكال والوجوه
  :حتليل املثريات. 3.5.2

دة عندما يستلم املخ الرسالة يقوم بعملية ربط اخلربة السابقة باملعلومات الوار
كما يقوم بعملية توازن بني املعلومات الواردة واملعلومات   وتقوميها حسب املواقف،

لكي  املختزنة يف الذاكرة، ويقوم بعملية تنسيقها مع االجتاهات اليت حيملها الفرد،
يكون سلوكه منطقياً ومتسقاً ومناسباً مع املوقف، وتستغرق تلك العملية فترة 

أما إذا كان املوضوع .  حيث التعقيد أو السهولةتعتمد على نوعية املوضوع من
  . تلك الفترة قصرية والعكس بالعكس تكون بعيداً عن التعقيد عندها

  : وضعيات التواصل العامة. 3333

يوجد عدد من الوضعيات التواصلية العامة اليت ميكن استعماهلا حسب 
 :الظروف اليت يتواجد فيها املرسل، وهي ممثلة يف اجلدول التايل
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 بنية اجلماعة وضعية اجلماعة

  »وجها لوجه«وضعية * 
 تسمح هذه الوضعية بتبادالت بني - 

جمموعتني أكثر منها داخل جمموعة 
  واحدة،

له مكان مثل ) املرسل( واملنشط - 
  .اآلخرين

 

 

  وضعية تناوب رد الفعل* 
توزيع للتموضعات يسمح باشتغال 
وإغناء عمل كل جمموعة على حدة 

 .مشرف) املرسل(لكن املنظم 

 

وضعية التمركز على املرسل تظهر * 
فيها الرساالت مستقطبة من املرسل 

 .دون السماح بأي استقطاب آخر

 

وضعية التمركز على اجلماعة  •
تظهر فيها التبادالت متعددة 

 .االجتاه

 

  »الالجتانس«وضعية * 
ميكن أن تكون جمموعات عمل أو 
ا دعم جيمعها فضاء موحد وال جتمعه

 .نفس املهام
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تسمح  هذه الوضعيات بإطالع املرسل على أنواع األساليب اليت من خالهلا 
واصل إذ ، وذلك حسب اهلدف من عملية الت)ين(قبل يستطيع أن يتوجه إىل املست
يقوم املرسل بنفس دور " وجها لوجه"؛ ففي وضعية أن اهلدف ، بفرض الوضعية

  . حني اخلروج عن موضوع احلواراآلخرين لكنه ينظم سري العمل ويتدخل
 يف الوضعية الثانية ينقسم جمموعة املستقبلني إىل فرقتني أو أكثر وتعمل كل 

يف . يبقى هو املنسق واملنظم للنشاط املنجز) املشرف(فرقة على حذا لكن املرسل 
الوضعية الثالثة حيث حيتل املرسل الصدارة، ويقوم بنفسه بالتواصل مع املستقبلني 

م وذ على الوضع وذلك بسبب عدم قدرة اآلخرين على املشاركة بسبب عدويستح
، حبيث يصبح دورهم هو تلقي ما يقدمه حتكمهم يف موضوع النشاط املنجز

  .املرسل
يف الوضعية الرابعة حيث كل األعضاء يتواصلون فيما بينهم دف اإلحاطة 

سيطرة رسل من الامل(مبوضوع النشاط لكن قد حتدث فوضى إذا مل يتمكن املنشط 
 يف الوضعية األخرية ميكن للمنشط أن يوزع أعمال ،)وتوجيه احلوار حنو املوضع

 على جمموعات صغرية ختتلف هذه األعمال يف ما بينها لكن تؤدي إىل حتقيق هدف
، هنا ميكن للمرسل أن يعني مشرفا على كل شامل يهم اموعة الكبرية كلها
 .از العمل املسند لكل واحدةجمموعة صغرية لتنظيم عملية إجن

  :تقنيات التواصل. 4

 تقنية 27 أنه يوجد حوايل  (J.M de Kattel 1995)يرى دو كاتل 
  ، تقنية الندوةexposéتقنية العرض :  بأمهها، وهييتواصلية، إال أننا هنا نكتف

symposium تقنية املؤمتر ،colloque تقنية حل املشكالت ،
résolution de problème ، تقنية دراسة حالةétude de 

cas تقنية الدوارة ،tournante. 
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  :تقنية العرض. 1.4

وهي تقنية يقوم فيها شخص بتقدمي معلومات ملن يتصل م سواء كان األمر 
يف وضعية احلضور، أو عن طريق جهاز فيديو أو تلفزيون أو راديو أو شريط 

ملرسل هنا هو املنشط الذي فا). انظر وضعية التمركز على املرسل أعاله. (مسجل
، لكن ميكن هلؤالء )وضعية درس(يقدم املعارف اليت حيتاج إليها املستقبلون 

األخريين أن يتفاعلوا مع املرسل بواسطة استفسارات وأجوبة عن أسئلة أو تقدمي 
يتحدد الوقت اخلاص باملوضوع ما . وهذا ما يسمى التغذية الراجعة... توضيحات

  .حسب احلاجةد 45 د إىل 15بني 
  :تقنية الندوة. 2.4

 أشخاص،  8هنا تتكون جمموعة املرسلني املختصني من شخصني إىل 
 مثىن، حبيث يعرض كل فرد أو –يتقامسون املوضوع العام للتواصل فرديا أو مثىن 

اثنان جزءا من املوضوع على املشاركني املستقبلني يف الندوة، يترأسهم منشط يقوم 
املوضوع وحيثياته ويشرح األمهية واألهداف، مث يقدم كل بتقدمي مقدمة حول 
ميكن للمشاركني أن يتدخلوا باستفسارام وأسئلتهم . متدخل تقدميا أكادمييا

وتعقيبام بعد تقدمي كل جزء من املوضوع العام، أو أن يقدم مجيع األفواج األجزاء 
ل اآلراء واألفكار بني املكونة للموضوع مث تفتح املناقشة للمستقبلني، وحيدث تباد

د لكل متدخل أو متدخلني، ويفسح 15 إىل 10حتدد ما بني . املرسلني واملستقبلني
يقوم املنشط بلقاء مع . الوقت الكايف للمناقشة والتوسع يف املوضوع من خالل ذلك

املتخلني كي يقدم هلم إرشادات منهجية ويعرف نوع األداة اليت حيتاج إليها كل 
انظر وضعية الالجتانس ألن كل . (ذا الوقت املخصص لكل مداخلةواحد منهم، وك

 ).ندوة تقدم موضوعا خمتلفا
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  :تقنية املؤمتر. 3.4

تتمثل هذه التقنية يف تناول موضوع للتواصل من ِقبِل عدد من املختصني 
 قد يكون العدد –وتقدميه لعدد من املستقبلني الذين ينتمون إىل نفس التخصص 

 تقدم التدخالت من قبل –ا حسب اهلدف من عملية التواصل حمدودا أو كبري
املختصني مث يفسح اال للمستقبلني بطرح االستفسارات والتساؤالت يرد عليها 

وقد تنظم مائدة مستديرة هلؤالء األخريين ملناقشة جانب هام من . من قبل املتدخلني
وانب املوضوع الذي موضوع املؤمتر حبضور املشاركني، حبيث يتوسعون يف بعض ج

وعندما يكون موضوع املؤمتر متشعبا . غالبا ما يفيد احلاضرين يف حيام املهنية
تنتظم ورشات حيث تصبح كل ورشة مؤمترا جزئيا من املؤمتر العام، وهذا دف 
ختصيص كل ورشة بتوسع يف جانب من املوضوع العام للمؤمتر، ويف نفس الوقت 

  .الورش حسب اهتماماميتوزع املشاركون على هذه 
  :قبل املؤمتر* 

  .حتضري املوضوع. 1 :دور املنشط - 
  .)املستقبلني(اختيار األشخاص الذين ميثلون املشاركني . 2
  .وحتديد األدوار ومعرفة حاجات املشاركنيتنظيم لقاءات . 3
  .اختيار املختصني وحتديد أدوارهم. 4
تية املوضوع، األهداف، سري ذا(حتضري املقدمة . 5

  ).للمتدخلني، دور كل متدخل
  .مجع األسئلة ووجهات النظر اليت سوف يتناقشون فيها.  1 : دور اخلرباء-

  .إعطاء التوضيحات حول األسئلة اليت قُدمت من طرف املنشط. 2
  .حتديد وإعطاء إجابات علمية مقنعة تظهر من خالهلا كفاءته. 3
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  :أثناء املؤمتر* 

  .شخاص وتوضيح سبب اختيارهمتقدمي األ. 1 : دور املنشط-
  .تقدمي املوضوع وبرنامج العمل. 2
  .إدارة التدخالت بني األشخاص. 3
االختتام وتقدمي احلوصلة والكلمة اخلتامية مع شكر كل من . 4

  .ساهم يف املؤمتر
 تقدمي تدخالم وتقدمي التوضيحات واإلجابات على : دور اخلرباء-

  .األسئلة
الستفسارات واألسئلة والتعليقات وإثراء املناقشة  طرح ا: دور املشاركني-

  .من خالل معارفهم وخربام
  :مالحظات* 

 يف املؤمتر متنح األولوية للحوار والنقاش بني املتدخلني واملشاركني ومن هلم - 
  .املعرفة واخلربة يف موضوع التواصل

  . ينبغي أن يركز يف املوضوع على حاجيات املشاركني- 
  .ؤمتر بتوصيات أن ينتهي امل- 
  . األخذ بعني االعتبار وجهات النظر املختلفة واملكملة للموضوع- 
 . على املنشطني واملنظمني أن يستفيدوا من كل تدخل يفيد املشاركني- 
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  .شكل وضعية املؤمتر أو ورشة
  حضور= ح / خبري = خ / منشط = م 

  :تقنية حل املشكالت بالثالثيات. 4.4

تقنية للتنشيط حيث تكون املشكلة املطروحة على ثالثة أفراد من هي 
وجود : وهي متر بعدد من املراحل). انظر الشكل التايل(املشاركني إلجياد احلل هلا 

  .مشكلة، حوار، مناقشة، اقتراح احلل
 45 إىل 9ميكن أن تنجز هذه التقنية بعدد من املشاركني يتراوح ما بني 

، وطبيعة املشكلة ) جمموعة15موعات ذات ثالثة أفراد مشارك، يتوزعون يف جم
  .تؤخذ بعني االعتبار

  :األدوار* 

  . تقدمي مناذج العمل-  :دور املنشط
  .تنظيم وتسيري الوقت - 

 م

 ح

 خ

 ح

 خ

 ح
 ح

 ح

 ح

 خ

 ح

 خ

 ح

 ح ح

 ح ح
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دراسة ما تباين من تقارير اموعات ومعرفة أسباب التباين  - 
  .وعالجها

  .تقريب وجهات النظر ومناقشتها والبحث عن احلل املناسب - 
 .)من قبل كل مشارك(اقتراح احللول  +  :ملشاركنيدور ا

 .مناقشة حلول اآلخرين وقبول ما هو صائب منها+                        

  .نقبل احلل األكثر مالءمة+                        
  مقارنة تقارير اموعات مع احللول املقترحة، ومناقشة النقائص+ 
  
  
  
  
  

 
  مقرر= مق / شط من= م 

  .شكل يبني تقنية حل املشكالت باموعات الثالثية
  :أمهية التقنية

  . حتث املشاركني على البحث يف حل املشكالت- 
  . تدرب على املنهجية وملناقشة البناءة- 
  . تدفع املشاركني إىل اإلفصاح عن أفكارهم- 
  . تقترح احللول جبدية وبسرعة- 
  .ث عن حلول جزئية للمشكلة ميكن تكليف الثالثيات بالبح- 
  
  

 م

  

�� 

  

�� �� 
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  :تقنية دراسة حالة. 5.4

هنا جيتمع املشاركون ليطلعوا على مشكلة أو قضية دف حتليلها وإصدار 
تطبق التقنية من منشط ومشاركني . احلكم فيها بتقدمي اقتراحات من كل مشارك

، يتراوح الوقت ما بني ساعة واحدة وثالث ساعات، وكل مشارك )20 – 10(
وجتري العلمية يف مائدة . احلالة كتابيا وفرديا بالضرورة لكل حالة تطرححيلل 

  .مستديرة جيلس حوهلا املشاركون ويترأسهم املنشط
  :األدوار* 

  . طرح حالة جديرة بالبحث والتحليل- : دور املنشط-
  . وضع احلالة يف صورة ملف يوزع على املشاركني- 
  .ة وضع املشاركني يف صورة واضحة عن احلال- 
 توزيع التدخالت بني املشاركني لتحليل احلالة واقتراح - 

  .احللول
  . اإلطالع على املشكل-  : دور املشاركني-

 حتليل احلالة وتقدمي احللول املقترحة من قبل كل - 
  .مشارك

  . الوصول إىل اتفاق ائي حول التحليل املناسب- 
  
  
  
  

  
  األشكال األخرى مشاركون/ منشط= شكل أمحر الغليظ
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 تقنية تشبه تقنية دراسة احلالة إال أن املشاركني ):الدوارة(تقنية الدائرة . 6.46.46.46.4
 أشخاص، والفعالية تكون مع اموعات أكثر من 4يتوزعون يف جمموعات 

  .األفراد
  :فوائد تقنيات التواصل. 7.47.47.47.4

 تبىن تقنيات التواصل يف الدورات التكوينية يف القطاعات اليت تساهم يف - 
  .التكوينالتعليم و
  . تستخدم يف احلصص التكوينية التطبيقية يف خمتلف األعمار واملستويات- 
  . تفيد هذه التقنيات يف إيقاظ الدافعية واملبادرات الفردية- 
  . تربط هذه التقنيات بني التكوين األكادميي والتدريب امليداين- 
  .ية ضرورة تبين واضعو املناهج لتقنيات التواصل يف العملية التعليم- 
  :وظائف التواصل. 5555

  :قطاع التربية والتكوين فيما يلييف التواصل يف يكمن إمجال وظائف 
 ويربط ذلك باملعلومات واألفكار :(échange)التبادل  .1.5

  .واالنطباعات ووجهات النظر دون إغفال تبادل النظرات بني األشخاص
 :(partage)القسمة العادلة  .2.5

 والكالم واالهتمام واألهداف واملصري املتواصلون يتقامسون املكان والزمان
  ...املشترك
 :(gagnant-gagnant)الكسب املزدوج  .3.5

التواصل اجليد الناجح هو الذي يتخذ شكل لعبة ال يكون فيها الربح الذي 
حيققه أحد العناصر نقصا من حصيلة اآلخر، ألن التواصل يقوم باألساس 

 .على جعل املتواصلني يكسبون مجيعا
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 :(transfert) النقل. 4.5

  من  أداة  على جتربة، اعتمادا أو  فكرة أو معلومة أو خرب   تبليغ  ومعناه

 واضحة  ستقباهلا قصد ا )املتكون(  املستقبل إىل )  مكون( لدن املرسل 
  .ومفهومه، لتوظيفها يف احلياة اليومية

  :(impact)األثر .5.5

ولذلك فإن هذه . صلويقصد به األثر االجيايب الذي حيدثه مضمون التوا
الوظيفية مرتبطة بالوظائف السابقة، إذ أن التبادل والتبليغ والقسمة العادلة كلها 

فالتعيري، مثال، عن . عمليات دف إىل إحداث تأثري يعمل على تغيري السلوك
جتارب أو خربات ومعارف ال جيب أن يقتصر على نقل الرسائل بني املستقبلني 

 ).تغيري السلوك( أن حيدث تأثريات يف سلوكيام  بل ينبغي،)املتكونني(

  :خصائص التواصل. 6

 :النظام االجتماعي للتواصل والتبادل.  1.6

 اتمع و يعتمد التواصل  لكل جمتمع نظام وفلسفة معينة يسري عليها أفراد
ى وبناءا عل.  على املنطق والتفكري الديين واألفكار الفلسفية اليت حيملوا  فيما بينهم

 وتعتمد هذه اتمع،ذلك يضع اتمع أسساً واضحة للتواصل بني أفراد ذلك 
 وحيدث تواصل وتبادل بني األطراف اتمع،األسس على النظام األخالقي لذلك 

 حيث يؤكد .دائمة قد تكون تلك العالقة مؤقتة أو اجتماعية،الذين بينهم عالقة 
  .ساس يف العالقات االجتماعيةعلم النفس االجتماعي على التواصل ويعده األ

  :املقومات االجتماعية وأمهيتها يف التواصل االجتماعي .2.6

تلعب القومية واالجتاهات الدينية اليت حيملها أفراد اتمع دورا مهما يف عملية 
ويعتمد اختالف اللغة على . كما أن للغة أمهية كبرية يف تلك العملية. التواصل

قافية، وإن االختالفات يف العادات واالجتاهات والقيم االختالفات االجتماعية والث
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فكثريا ما جتمع اللغة الواحدة . والتقاليد تكون مصاحبة دائما الختالف اللغة
  .اجلماعات ألا تؤدي إىل التفاهم ودعم السلوك القائم بينهم

هرة االجتماعيـة ـ ظاهرة ويركز علم النفس االجتماعي على تلك الظا
، حيث تعمل اللغة الواحدة ك لدورها املهم يف عملية التواصل؛ وذلـاللغة ـ

على تقارب وجهات النظر بني األفراد وقد تعمل على توحيد اجتاهام وميوهلم 
، كما يلعب املستوى لك لسهولة نقل تلك اجلوانب بينهموقيمهم و أفكارهم، وذ

د واجلماعات، التعليمي والثقايف دورا مهما يف التواصل االجتماعي بني األفرا
وميكن التعرف على ثقافة الفرد من خالل أسلوبه التعاملي مع األفراد إن كان يف 

  .استعمال اللغة أو السلوك الذي يؤديه
إذن للمستوى الثقايف والتعليمي تأثري كبري على مستوى اللغة املستعملة يف 

 اآلخر بناءا التواصل من قبل األفراد واجلماعات، فقد يعامل األفراد بعضهم البعض
و تلعب نوعية اللغة املستعملة دورا مهما . على املستوى اللغوي الذي يستعملونه

  .يف تقارب و تباعد األفراد وتقوية الصداقات أو تباعد األصدقاء
  :القدرة على التواصل.  3.6

ينبغي على الفرد أن . درام على التواصل اختالفا بيناخيتلف األفراد يف ق
  .تواصل مع اآلخرين ومع من يكون هذا التواصليعرف كيفية ال

  :مظاهر التواصل. 7
  :التواصل الوجداين.  1.7

فهناك تواصل " إن من بني وظائف التواصل التأثري على املتلقي سلبا أو إجيابا
كلما أمكن جلهاز معني وباألخص جهاز حي أن يؤثر على جهاز آخر بتغيري فعله 

  ".انطالقا من تبليغ إرسالية
ذا املفهوم، يفيد التواصل كل التأثريات اليت ميارسها نظام على آخر مثل و

تلك العالقة اليت تنبين على تطبيق أوامر وتعليمات أو ترديد إحداث تغيري يف سلوك 
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وتعترب السلوكية من أهم التيارات السيكولسانية اليت ركزت على الوظيفة . اآلخر
سلوكي يرتكز على مفهومي املثري التأثريية؛ ألن التواصل حسب املنظور ال

لذلك يؤثر السلوك اللفظي أو غري اللفظي على املستقبل تأثريات . واالستجابة
وجدانية تكون هلا انعكاسات إجيابية مثل التعاون والتماثل واالندماج، وانعكاسات 

 .سلبية مثل التعارض والصراع والتنافس
ى من العمليات السلبية، وإال ملا أقوى أثرا وأبق" ومن مث، فالعمليات اإلجيابية

بقيت اتمعات اإلنسانية أو تقدمت حنو الرقي والنهوض، فالصراع والعمليات 
السالبة عموما جماهلا حمدود، وكذلك أسلوا؛ ذلك ألن احلياة تضطر األفراد 
مبختلف مصاحلهم أو مواقفهم إىل أن يوافقوا أنفسهم باآلخرين وأن يتخلصوا من 

  ". االندماج أو التكيف مع البيئة الصراع إىل
ويقصد بالتواصل الوجداين يف جمال البيداغوجيا اكتساب امليول واالجتاهات 
والقيم وتقدير جهود اآلخرين وذلك من خالل تفاعله مع املادة املدروسة واكتسابه 

ولقد خصص للمجال الوجداين صنافات . اخلربات بأنواعها املباشرة وغري املباشرة
 الذي خصص Krathwolكراول " جية، ومن بني املهتمني ذا اال بيداغو

صنافة تتكون من مخسة مستويات ذات صلة وثيقة باملواقف والقيم واالهتمامات 
. فكرية كانت أو خلقية: واالنفعاالت واألحاسيس والتوافق واملعتقدات واالجتاهات

  :وهذه املستويات هي
   املستقبل-1
   االستجابة-2
  كم القيمي احل-3
   التنظيم-4
 . التمييز بواسطة قيمة أو بواسطة منظومة من القيم-5
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  :التواصل املعريف.  2.7

التواصل املعريف هو الذي يهدف إىل نقل واستقبال املعلومات، وهو تواصل 
يركز على اجلوانب املعرفية وارتقاءها، أو بتعبري آخر إنه يركز على اإلنتاجية 

ذا التواصل إىل نقل اخلربات والتجارب إىل املتلقي وتعليمه ويهدف ه. واملردودية
إنه يهدف إىل . طرائق التركيب والتطبيق والفهم والتحليل والتقومي بصفة عامة

ومن مث، يقوم هذا التواصل على تبادل . تزويد املتلقي باملعرفة واملعلومات اهلادفة
  .اآلراء ونقل املعارف وجتارب السلف إىل اخللف

 السلوك اللفظي وغري اللفظي يف التواصل املعريف إذا مت احترام شروط ويساهم
فالرفع من اإلنتاجية املعرفية ال يتم إال . السيكولوجيا اليت حتيط باملتلقي أو يعيشها

عرب سلوكيات لفظية دميقراطية تعتمد على روح املشاركة والالتوجيهة والتسيري 
رب سلوكيات لفظية وغري لفظية مثل حركات الذايت والتفاعل الديناميكي البناء، وع

وهكذا ال ميكن عزل . التنظيم واحلركات التعليمية وحركات التقومي والتمجيد
ومثة صنافات . التواصل املعريف عن التواصل الوجداين إال من باب املنهجية

 اليت تتمثل يف Bloomبيداغوجية يف جمال التواصل املعريف كصنافة بلوم 
  :اليةاملستويات الت

   املعرفة-1
   الفهم-2
   التطبيق-3
   التحليل-4
   التركيب-5
  . التقييم-6
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  :التواصل احلركي. 3.7

ميكن احلديث عن التواصل احلركي واحلسي الذي يتناول ما هو غري معريف 
ويتمظهر هذا التواصل يف إطار السربينطيقا واآللية واملسرح امليمي . ووجداين

جمموعة متسلسلة " هذا التواصل يف اال التربويويتضمن … والرياضة احلركية
من األهداف تعمل على تنمية املهارات احلركية، واستعمال العضالت واحلركات 

 Harrowومن أهم صنافات هذا التواصل احلركي جند صنافة هارو ". اجلسمية
  :وتتكون هذه الصنافة من ست مستويات أساسية، وهي. اليت وضعها صاحبها

  ت االرتكاسية احلركا-1
   احلركات الطبيعية األساسية-2
   االستعدادات اإلدراكية-3
   الصفات البدنية-4
   املهارات احلركية لليد-5
  . التواصل غري اللفظي-6

  :أمهية وفوائد التواصل

 .التواصل خيرج اإلنسان من عزلته· 
م أن يقوم شخص يف زاوية شاشة التلفاز بترمجة اإلخبار إيل حركات خاصة بالص

والبكم يعد خطوة إعالمية متطورة تبعد اإلنسان ذو العاهة عن عزلته ويشعر بأنه 
  .إنسان ميتلك املقدرة لالطالع على األخبار كغريه

التواصل يتيح اال لتبادل األفكار واآلراء واالنسجام حىت على املستوى · 
  .االجتماعي
كثر فاحلوار خيفف من يل إجناح الشراكة أإاحلوار الدائم بني شريكني يؤدي · 

الرتعة السلطوية داخل اإلنسان، فعندما ال أمسع لرأي ال يوافقين فليس هناك من جمال 
  .للتطور أبدا فاحلوار يعين شخصية أخرى وعقل أخر ورأي آخر وجتربة أخرى
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  .التواصل يؤمن التفاعل احلضاري بني اتمعات· 
فالتلفاز وسيلة اتصال مكننا عملية التواصل حولت العامل إيل قرية صغرية، · 

  .من متابعة حدث ما يف الطرف األخر من العامل ويف اللحظة نفسها
عملية التواصل تساهم يف التنمية كجزء من التنمية الشاملة ولقد أثبتت · 

  .الدراسات وجود ارتباط بني منو وسائل اإلعالم والنمو االقتصادي
ااالت، فالتجربة اإلنسانية التواصل يصهر التجارب اإلنسانية يف شىت · 

  .ليست ملكا لشخص أو قبيلة آو دولة بل هي ملك للعامل اإلنساين
عملية التواصل انعكست على تقنيات التعليم والوسائل التعليمية، حيث · 

استطاعت آن توفر املناخ االجيايب بني املعلم واملتعلمني وان تردم اهلوة الكالسيكية 
  .تلميذ امهر من أستاذه يف أمور احلاسوببينهما، وأصبح اليوم ال

 وفتح الفرصة للتفكري واإلطالع البشري،ميكن للتواصل فتح اال لالحتكاك 
  .وامليادينواحلوار وتبادل املعلومات يف شىت ااالت 

 يتيح التواصل الفرصة على التعرف عـلى آراء اآلخـرين ومشاعرهم - 
، مما يساعده على مشاركة يف احلـوارلفرد اال للكما أن التواصل يفسح ل

  .ته املستقلة والناضجة يف اتمعتكوين شخصي
  .رى يساعد التواصل على نقل الثقافات من جمتمعات إلـى جمتمعات أخ- 
 يساعد التواصل على معرفة األحداث اجلارية يف الــعامل حلظة وقوعها - 

  .)97- 96 م،2000(حممد حممود احليلة أو فوراً بعد  حدوثها 
 يساعد التواصل من خالل وسائله اجلماهريية املتعددة التأثري كوسيلة إعالن - 

  .ناجحة
مما سبق يتضح التواصل ضروري لتنمية الفرد واملـجتمع، كما أنه ضروري 

 . ونقل التراث الثقايف وتنميتهاالجتماعية،الستمرار احلياة 
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  :شروط جناح عملية التواصل

  :ما يتعلق باملرسل. أ

  .يكون مقنعاً ومؤمناً بأمهية الرسالة اليت ينوي إيصاهلا إىل املستقبلأن  �
  .ن معلومات ومهارات واجتاهات وقيمأن يكون متمكناً وملماً مبحتوى الرسالة م �
 .جيب أن تتوافق الرسالة مع املستوى املعريف للمستقبل �

 .جيب آن حيترم املرسل ردة فعل املستقبل �

 . زمنيا بشكل صحيحعلى املرسل آن يوزع املعلومات �

 . بطرق االتصال ووسائله املختلفةأن يكون ملماً �

 .قبل للرسالة وحاجاتهأن يكون على علم خبصائص املست �

 .تعمال األجهزة والوسائل املختلفةأن يكون متمكناً من كيفية اس �

 .واملكان املالئمني لتوصيل رسالتهأن يحِسن اختيار الوقت  �

 .ستقبل يهتم بالتغذية الراجعة للمأن �

 ألن ذلك يزيد من إجيابية،أن تكون اجتاهاته حنو نفسه ورسالته واملستقبل  �
 .فرص جناح التواصل

 .جيب توفري قناة اتصال متوافقة مع املوضوع �

إن مهاريت االستماع والقراءة عن املستقبل هامتان يف جناح عملية االتصال  �
 .ها وفهمها بدقةترمجتها إىل معانيألما تعيناه على استقبال الرسالة و

 :ما يتعلق باملستقبل. ب

إن مهارة املستقبل يف استقبال الرموز غري اللغوية األخرى كاإلشارات  �
واحلركات وتعبريات الوجه وتفسريها تفسرياً صحيحاً يعينه على فهم الكثري من 

 . جناح عملية التواصل ها وبالتايلالرسائل واالستفادة من

  .بالذكاء والبديهة يف التقاط الرسالةجيب على املستقبل أن يتحلى  �
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على املستقبل آن يتميز مبقدرة على املبادرة الذاتية يف فهم الرسالة آو فك  �
 .رموزها

 :ما يتعلق بالرسالة . ج �

البد أن ينبع حمتوى الرسالة من حتديد دقيق للهدف من عملية التواصل، وأن  �
  .املعريفيتناسب احملتوى مع قدرات املستقبل وخصائصه ومستواه 

أن تعرب رموز الرسالة عن حمـتوى الرسالة بشكل صادق وأمني، وأن تكون  �
  . مناسبة لقدرات ومستوى املستقبلهذه الرموز

  .الة مألوفة ومفهومة لدى املستقبلأن تكون رموز الرس �
التدقيق يف اختيار األسلوب املناسب إليصال الرسالة إىل املستقبل يساعد  �

 فقد يكون األسلوب املناسب هو األسلوب على جناح عملية االتصال
العلمي الذي خياطب عقل املستقبل أو األسلوب األديب الذي خياطب 

  .ني األسلوبني وقد يلزم اجلمع بالعاطفة،
  .ما يتعلق بالوسيلة. د �
إن اختيار الوسيلة يؤثر على فهم الرسالة وإدراك مضموا وبالتايل على  �

هي اليت تنقل حمتوى الرسالة بدقة جناح التواصل، والوسـيلة اجليدة 
ووضوح وأمانة، وتتناسب مع اهلدف من عملية التواصل وخصائص 

  .ية املتاحة يف املدرسة والبيئةاملستقبل وعددهم، واإلمكانيات املاد
 وباألسلوب املناسبني،كما أن استخدام الوسيلة يف الوقت واملكان  �

لتفاعل مع املرسل، مما املناسب الذي يشجع املستقبل على املشـاركة وا
  .يساعد على جناح عملية التواصل التربوي

 



«∞∑u«Åq 
≠w «∞ußj «∞∑d°uÍ

II



  الـتـواصـل فـي الـوسـط الـتـربـوي : ثاينال الفصل 
 

 57 

 

  مقدمة
، فهو ليس إدارياً حمضاً ائداً تربوياً وإداريا يف مدرسته إن مدير املدرسة يعترب ق      

: ولكنه مشرف تربوي معني ألجل أداء املهام املسندة إليه من نواح عدة منها
، رغم أا هلذا فمجاالت عمله متعددة... فيةاإلدارية والتربوية والتكوينية واإلستشرا

  . ولوائح مطلوب منه تنفيذهامضبوطة بقوانني 
  :التواصل من خالل العالقات اإلنسانية. 1

هي عملية إدماج األفراد يف موقف العمل الذي يدفعهم إىل العمل سوياً 
 النفسي  و  اإلشباع االقتصادي  على كجماعة منتجة متعاونة مع ضمان احلصول 

خالل امليول املشتركة  و هدفها هو جعل األفراد منتجني متعاونني من و االجتماعي
  اآلخر بالبعض  بعضهم   عالقام  تنمية طريق اإلشباع عن  على  و احلصول 

  ) سيد عبد احلميد......  (و توحيدها  
وهي سلوك مثايل بني القائد مع من حتت إشرافه من حيث املعاملة احلسنة مبا 

  .حيقق األهداف املشتركة لإلدارة و األفراد و العاملني

  :أهداف التواصل من خالل العالقات اإلنسانية . 1.1
وبني املعلمني  حتقيق التعاون واملشاركة بني املعلمني واإلدارة من ناحية .1.1.1

 .أنفسهم من ناحية أخرى

 .حفز املعلمني على أداء األعمال و حتقيق أهداف املدرسة .2.1.1

  .أعلى مستويات الرضاإشباع احلاجات املختلفة للمعلمني والوصول م إىل . 3.1.1
من  أن جو الصداقة و االنسجام خيلق نوعاً) جتربة هاوثورن(تبني من الدراسات 

 .املسئولية اجلماعية اليت حتفز إىل العمل  وهو إخالص اموعة
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  :أمهية العالقات اإلنسانية يف العملية التربوية. 2.1
  .تضمن للعاملني يف اال التربوي الرضا الوظيفي �
 . العاملني للعمل واألداء و اإلنتاجتدفع �

 .تبعد االضطرابات النفسية والتشاحن أو احلقد أو احلسد �

 .تعزز االنتماء إىل العمل التربوي من قبل اجلميع �

 .متنح فرصاً لإلجناز والتقدم �

 .ترفع من الروح املعنوية �

 :أسس العالقات اإلنسانية. 3.1
ني مجيع من يتفاعلون مع اجلو يتطلب التواصل لتكوين العالقات اإلنسانية ب

، أن رفاً أو معلماً أو طالباً وغريهمالتعليمي يف املدرسة سواء أكان مديراً أو مش
و اجلماعة والعيش بانسجام  يكون اجلو املدرسي مبنياً على اإلميان بقيمة الفرد

وبوجود النية الصادقة و التفاعل البناء لذلك البد من أسس و مبادئ تقوم عليها 
 .عالقات اإلنسانيةال

  :  ومنها ما يلي
 استخدام اإلداري خربته وتقديره الصحيح لألمور إلقامة العالقات -1

  .اإلنسانية اجليدة و تطبيقه للعلوم اإلنسانية و مبادئها
 مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات جيعلهم أكثر سعادة ومحاسة لتنفيذ -2

  .العمل
 . و إزالة عوائقه اليت تؤخر حتقيق األهداف تنظيم التواصل داخل املنظمة-3

  . إشاعة روح التعاون بني فريق العمل-4
 إرضاء األفراد و ارتياحهم ألعماهلم عن طريق الشعور بالتقدير و االنتماء -5

  .واملشاركة بالعمل
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 تنمية العالقات اإلنسانية لدى العاملني عن طريق التعليم و التدريب -6
  .واملمارسة

  : سس يفوتتلخص األ
 اإلميان بقيمة الفرد �

 العدل يف املعاملة �

 املشاركة والتعاون �

 التحديث و التطوير �

 :مبادئ العالقات اإلنسانية. 4.1

 . العالقة الطيبة يف املهنة بني مسئول املدرسة وبقية األفراد-1

 . تقدمي املصلحة العامة على األمور الشخصية-2

 . املدرسة و معلميها التعاون يف التفكري واجلهد بني إدارة-3

 الصرب و التأين يف أداء العمل على أساس ثابت متني من حسن النية بني -4
  .العاملني
  . تأدية العمل برباعة من خالل النمو املستمر-5
 يسعى مسئول املدرسة إىل إشاعة سعة األفق ورحابة الصدر عند املعلمني - 6

  .والعمل على رفع الروح املعنوية
  . دف ترقية العالقات اإلنسانيةط املهنة بني املعلمني تقوية رواب-7
 إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بني املعلمني ألن ذلك يساعد على منوهم -8

  .الشخصي و املهين
  . تقدير ما يبذله املعلمون من أعمال جيدة-9
 . مساعدة املعلمني يف التغلب على الصعوبات اليت تعترضهم- 10

  .د على التأقلم مع البيئة اجلديدة مساعدة املعلمني اجلد- 11
  . العمل على محاية املعلمني من النقد اجلارح- 12
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  . توفري األجواء النفسية اجليدة للمعلمني- 13
  . اكتشاف قدرات املعلمني و اجتاهام و جوانب التميز فيهم- 14
  . عدم اللجوء إىل احلرفية يف تنفيذ الرمسيات- 15

  :ير املدرسةاملهام اإلدارية العامة ملد. 2

للمدرسة يف ضوء  اإلشراف على وضع وتنفيذ اخلطة السنوية العامة .1
  .أهدافها وإمكاناا واحتياجاا

  .تنفيذ القرارات الصادرة من اإلدارة العامة. 2
  .إعداد امليزانية السنوية التقريبية للمؤسسة. 3
تأمني األخرى ل  االتصال بإدارة التعليم العليا واجلهات املختصة-  .4

  .االحتياجات فيما يتعلق بالسري احلسن للمؤسسة
ألنظمة وا ،القوانني، والتوجيهات، واللوائح إطالع هيئة املدرسة على - . 5

 ، والعملالصادرة عن جهات االختصاص، ومناقشتها معهم لتفهم مضامينها

   .مبوجبها، وذلك من خالل اجتماعات تعقد هلذا الغرض
واللوائح والنظم والتعميمات الصادرة من الوزارة  متابعة تنفيذ القوانني .6

  .بشأن املدارس

اإلجيايب مع اتمع  توطيد العالقة بني املدرسة وأولياء األمور والتفاعل. 7
 .احمللي مبؤسساته ومجاعاته وأفراده

) جملس إدارة املدرسة وجملس اآلباء واملعلمني(املدرسية   رئاسة االس.8
 .ومتابعة ما تسفر عنه من نتائج وتوصيات يةواالجتماعات املدرس

  .لذلك متابعة أعمال اهليئة التقنية حسب القرارات املنظمة. 9
بتقارير  تقومي أداء العاملني باملدرسة يف ضوء خطتها مع االستئناس. 10

  .التوجيه املختص ورأي مساعدي املدير
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ختصاص اال رفع مراسالت وشكاوي العاملني يف املدرسة إىل جهات .11
  .دون تأخري

املدرسة واختاذ ما   التحقيق يف املنازعات واملشكالت اليت قد حتدث يف.12
  .جيب بشأا وفق ما تنص عليه اللوائح

وفق ما تقضي به   التقرير عن أداء املدرسة إىل املستويات التنظيمية العليا.13
  .النظم و اللوائح

  : املهام اإلدارية والتربوية املتخصصة .1.2
، فهو ليس إدارياً حمضاً ائداً تربوياً وإداريا يف مدرسته إن مدير املدرسة يعترب ق      

  :ولكنه مشرف تربوي معني هلذا فمجاالت عمل مدير املدرسة تتضمن ما يلي 
  . تطوير املعلمني وتنميتهم مهنياُ      )1
  .فيذ املناهج املدرسية حتسني تن      )2
  . البناء املدرسي وملحقاته      )3

وميكن حتقيق أغراض هذه اجلوانب عن طريق قيام مدير املدرسة بأعمال تغلب 
  :عليها السمة اإلدارية تتضمن ااالت التالية 

  : التخطيط .  1.1.2

وهو العنصر األساسي يف حتقيق سالمة العمل اإلداري حيث أن العمل 
جيب أن يضع اإلداري جيب أن يكون خمططاً بدقة قبل بداية العام الدراسي لذلك 

ام مدير املدرسة خطة عمل تغطى كافة األنشطة اإلدارية اليت يقوم ا يف أثناء الدو
 .الدراسي من بدايته إىل ايته

 

 

 

  



  الـتـواصـل فـي الـوسـط الـتـربـوي : ثاينال الفصل 
 

 62 

  : التنفيذ .  2.1.2

ويف هذه املرحلة توضع اإلجراءات اإلدارية املقترحة موضع التنفيذ ويسري       
  :مدير املدرسة فيها طبقاً للمراحل التالية 

  :املهام اإلدارية يف بداية العام الدراسي.  2.2

وتشمل هذه اإلجراءات اإلعداد اجليد لبدء العام الدراسي ومراجعة سري العمل 
  :يف األيام الدراسية ومن هذه اإلجراءات

  .ة التخصصات قد حتققالتأكد من أن حاجة املدرسة من املعلمني كاف)  1
ني الذين تكون املدرسة حباجة إليهم  يتأكد مدير املدرسة من أن اإلداري  )2

  .عددهم يكفى لتيسري العمل املدرسيمتواجدون وأن 
يتأكد أن التقنيني متوافرون كتقين املخرب وتقين الوسائل التعليمية أو ) 3

  .ممن يتطلب العمل التربوي تواجدهمغريها 
التأكد من وصول املقررات املدرسية وأن أعداد الكتب تكفي التالميذ ) 4

   .ملسجلني رمسياً والتأكد من أن الكتب املوجودة هي نفس الطبعات املقررةا
التأكد من وجود األجهزة والوسائل التعليمية املناسبة لسري العملية ) 5
  . وصيانة ما حيتاج منها إىل صيانةالتعليمية
التأكد من أن البناء املدرسي يف وضع مالئم من حيث عدد القاعات ) 6

  .ميذ واكتمال أثاثهاوصالحيتها للتال
 عمل اجلدول املدرسي حبيث يغطى مجيع املقررات اليت على الطالب دراستها  )7

  .زيع حصص املادة على أيام األسبوعمع مراعاة األوقات املالئمة لكل مادة منها وتو

 يف تنظيم احلرص على توفر جمموعة من السجالت املدرسية اليت تسهم) 8
 .العمل اإلداري املدرسي
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  :  املهام اإلدارية أثناء العام الدراسي.  3.2

    االجتماعات اإلدارية مع املعلمني ملتابعة قضايا إدارية م املدرسة والنظام  )1
       .املدرسي
مراقبة دوام املعلمني من حيث االلتزام مبواعيد احلصص املكلفني ا وااللتزام   )2

  .باجلدول املدرسي
  .مراقبة دوام التالميذ) 3
   .مراقبة دوام اإلداريني والعمال والتقنيني) 4
  .تأمني اإلمكانات املالية الالزمة للمدرسة) 5
كتابة التقارير إىل اإلدارة العليا دف عرض سري الدراسة أو املشكالت اليت ) 6

  .تعترض العمل التربوي أو بيان حاجات املدرسة من املعلمني أو التسهيالت املالية

  .ملدرسي ومرافقةصيانة البناء ا) 7
  .مواجهة املشكالت الطارئة) 8
تنظيم العمل التربوي املدرسي من خالل عمل اللجان املختلفة من املعلمني ) 9

          .والتالميذ لتيسري العمل التربوي
  :املهام اإلدارية يف اية العام الدراسي .  4.2

  :  وتشمل هذه املهام اجلوانب التالية  
  .وتنفيذها ومراقبة سري االختباراتارات  اإلعداد لالختب      )1
  . الرمسية من املعلمني واإلداريني استالم السجالت      )7
 كتابة تقرير شامل عن العام الدراسي واملقترحات لتحسني سري العمل       )8

 . اإلداري يف العام الدراسي
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  : املتابعة.  1.4.2 

 مبتابعة ابية مامل يكن مشغوالإن أي ختطيط أو تنظيم ليس له أية فاعلية أو إجي
  .منظمة ويف أوقات متفرقة

  :وتشمل املتابعة ما يلي   
  .ابعة خطة العمل والتنظيم املدرسي مت      )1
 متابعة أعمال هيئة التدريس والعمال وتسجيل كافة املالحظات يف       )2

  .سجل خاص
  .متابعة مستويات التالميذ الشهرية       )3
  .رارات جمالس املدرسةابعة تنفيذ ق مت      )4
  . متابعة تقومي أعمال التالميذ      )5
  .دارية واملراجعة يف فترات دورية فحص أعمال الشئون املالية واإل      )7
  . متابعة اخلدمات داخل املدرسة      )8

  : التقومي. 2.4.2

لعل من أهم العمليات التربوية تقومي العاملني باملدرسة والطالب عن أساس علمي 
  :أما عناصر التقومي فتشمل. دة املرجوة من العملية التعليمية حىت تتحقق الفائسليم

  . تقومي التالميذ      )1  
  .مكانات املدرسة املادية والبشرية تقومي إ      )2
  . املختصني تقدمي تقارير سنوية من املدرسة إىل      )3

  :املهام التربوية العامة. 3

لدراسة يف املوعد احملدد، وإعداد خطط ة لبدء االالزم اختاذ الترتيبات. 1
وبرامج النشاط على موظفي ، وتوزيع األعمال وتنظيم اجلداول ،العمل يف املدرسة

 وتشكيل االس واللجان يف املدرسة، ومتابعة قيامها مبهامها وفق ،املدرسة
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تنفيذ خطة الدراسة  إلشراف علىاو .التعليمات وحسب ما تقتضيه حاجة املدرسة
  .واحتياط و ريادة ومناوبة وتوقيت درسة وما يتصل ا من برامجيف امل
واعتماد اإلجازات العارضة واقتراح  اإلشراف على دوام العاملني باملدرسة .2

  .اجلزاءات املناسبة للمخالفات
املدرسية، وتنظيم االجتماعات مع هيئة املدرسة ملناقشة  تفعيل االس. 3

 وضمان قيام كل فرد مبسئولياته على الوجه املطلوب، والتنظيمية، اجلوانب التربوية
   .يتم التوصل إليه ومتابعة تنفيذه مع مالحظة تدوين ما

  .واجبات مدير املدرسة حنو املعلم اجلديد. 4
 مدير املدرسة املعلم اجلديد عناية خاصة، ويزوده بكل ما يلزمه من  يويل -

 لكاملة بواجباته وأسس القيام ا،التعليمات والتوجيهات، ويساعده على اإلحاطة ا

 وميكنه من املشاركة يف اللقاءات، والربامج التنشيطية، والدورات التدريبية اخلاصة

   .باملعلمني اجلدد
وتقوميه وفقا للتعليمات اخلاصة بسنة   يقوم مدير املدرسة مبتابعة املعلم اجلديد، -

سجل املتابعة للمعلم وتقوميه، ويبلغ يف  التجربة، ويوثق زياراته له يف الفصل وتوجيهاته
كل زيارة مبا عليه من مالحظات، ويعد يف ضوء ذلك تقومي األداء  املعلم كتابيا بعد
باملعلم، ويبعثه إىل إدارة التعليم يف الوقت احملدد مبيناً فيه رأيه مبدى  الوظيفي اخلاص

   .ل للعم– باالشتراك مع املشرف التربوي -أو عدم صالحيته  صالحيته

  : املهام التربوية املتخصصة. 1.3

, من خالل الزيارات الصفية متابعة تنفيذ العملية التعليمية باملدرسة. 1
وكشوف , املدرسي ودفاتر التخطيط, واالطالع على اخلطط السنوية للمعلمني

  .وأنشطتهم املدرسية الدرجات واملتابعة الصفية وعينات من أعمال الطلبة التحريرية
  ومتابعة تنفيذ توجيهام،يارات املوجهني التربويني للفصول زتنسيق. 2

  .ومشاركتهم يف إعداد تقارير املدرسني
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واالمتحانات واعتماد وثائقها  اإلشراف العام على عمليات التقومي. 3
  .التعليمية ونتائجها وتوظيفها مبا يفيد تطوير العملية

  وبرامج معاجلة الضعف،اإلشراف على تنظيم الربامج اخلاصة بالتقوية. 4

  .التحصيلي بني الطلبة
  .اإلشراف على متابعة دوام الطلبة وانضباطهم. 5
متابعة اخلطة : سجالت األعمال املسندة إليه وخاصة سجالت مسك. 6
  .االجتماعات املدرسية, التوجيه التربوي الزيارات الصفية،, املدرسية
للمدرسة يف ضوء  مةاإلشراف على وضع وتنفيذ اخلطة السنوية العا. 7

  .أهدافها وإمكاناا واحتياجاا
  : مستشار التربية وناظر الثانوية. 2.3

  : مهامه

التالميذ وفحص وثائقهم وملفام عند التسجيل أو  اإلشراف على قبول �
   .التحويل

    ، ومتابعة أعمال املصاحل التابعة له تنظيم استقبال التالميذ اجلدد �
  .)مراقبة عامة(

  حضور التالميذ وانتظامهم ، واختاذ اإلجراءات املناسبة يف هذامتابعة �

  .الشأن ، واملبادرة يف االتصال بذويهم
، وما تماء املدرسةشهادات االن إعطاء التالميذ ما حيتاجون إليه من �

  .املدرسة يلزمهم من اإلحاالت للجهات ذات العالقة
وجود املعلمني اإلشراف على توقيت احلصص بداية واية، والتأكد من  �

، ومعاجلة ما قد يطرأ من حالة تأخر أو اجلدول اليومي يف فصوهلم وفق
  .غياب املعلم

  .يف زيارات املعلمني يف فصوهلم ومتابعة أدائهم املشاركة �
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التالميذ، واالختبارات، والتعاون مع مدير  املشاركة يف أعمال تقومي �
   .املدرسة لإلعداد املبكر هلا

تنفيذ  س املختلفة  يف املدرسة، واإلسهام يف متابعةاملشاركة يف اال �
  .قراراا

تنظمها  املشاركة يف االجتماعات، واللقاءات، وبرامج التدريب اليت �
  .اجلهات املختصة وفق توجيهات املعنيني ا

املدرسة على حاجتها من الكتب واملستلزمات الدراسية  متابعة حصول �
  .كتب الدراسية على التالميذالدراسي وتوزيع ال قبل بداية العام

، والعمال ومتابعة أدائهم واملستخدمني ،توزيع األعمال على الكتبة �
  .ألعماهلم

وموظف حتفظ فيه مجيع البيانات اخلاصة به،  إعداد ملف لكل معلم �
، والدورات التدريبية اليت وخرباته وسريته الذاتية، وصور من مؤهالته

، من مكاتبات ووضعه الوظيفيحضرها ومشاركاته وما يرد عن أدائه 
 وتوظيف التقنية احلديثة والربامج احلاسوبية املعتمدة كلما كان ذلك

  .ممكنا
املشاركة يف الدراسات، واألحباث، والدورات، والندوات، واملؤمترات يف  �

 .جمال اختصاصه
  :التواصل البيداعوجي. 4

 كل لسنا بصدد تناول التواصل البيداغوجي من خالل كل ما جيري بني
ولكن نود ... مدير معلمني، تقنيني، عمال، متعلمني: العناصر املكونة للمدرسة

  . متعلم بشيء من االختصار–معلم : تناول املوضوع من ناحية العملية التعليمية 
تعرب العالقة التربوية عن جمموعة الصالت اليت تربط املعلم بالتالميذ قصد 

وميكن القول أن ). G. Mialaret 1991(توجيه هؤالء حنو أهداف مرسومة 
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التواصل الصفي هو نوع من التفاعل االجتماعي الذي ينطوي على مظاهر السلوك 
الصفي واإلدراكي املتبادل بني املعلم واملتعلمني، وهو يتحدد يف العالقة بينهما وما 

  ). 2003مصباح عامر . ( تؤديه من منو معريف واجتماعي

  :جيعناصر التواصل البيداغو. 1.4

املتعلم هو أحد األركان الرئيسية يف فعل التواصل البيداغوجي، : املتعلم. أ
  :وهو يقوم بثالثة وظائف أساسية هي

  :  الوظيفة االنفعالية أو التأثريية . 1111

واليت تعين تأثره مبحتوى اخلطاب التعليمي مما يؤدي به إىل تغيري يف تفكريه 
  .وسلوكه مبا فيه اللفظي وغري اللفظي

  : فك الرموز  .2222

وتتطلب هذه الوظيفة معرفة املتعلم بعناصر اللغة املستعملة من قيل املعلم 
  .وإشراكه اخللفية املرجعية للخطاب

  : ردود الفعل. 3333

ال يقتصر دور املتعلم يف عملية التواصل على جمرد التلقي، بل إنه قادر على 
 أو غري لفظية ، إجيابية أو القيام بردود أفعال خمتلفة ظاهرة كانت أو خفية ، لفظية

سلبية، وكلها تعرب عن مدى رفضه أو قبوله للخطاب التعليمي الذي تلقاه من 
سيكولوجية االتصال والعالقات اإلنسانية، ملتقى دويل جبامعة ورقلة مارس . (املعلم
2005 .(  
  :وللمعلم ثالث وظائف يف فعل التواصل البيداغوجي هي : املعلم. ب

  : رجعية  اخللفية امل. 1111

وهي جمموعة املعارف اليت يبلّغها للمتعلم، إضافة إىل القيم والقدرات واملهارات 
 إملام :أمههاوتتحدد هذه العملية جبملة من العناصر . اليت يعمل على تنميتها لديه
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املعلم باملعرفة يف جمال التخصص، والقدرة على معرفة حاجات املتعلمني وقدرام 
  .غالهلا بشكل أفضل يف حل املشكالت اليوميةكي يساعدهم على است

  :  مواقف املعلم جتاه اآلخرين. 2222

ويتحدد ذلك من خالل نظرة املعلم لذاته وللصورة اليت حيملها عن املتعلمني مع 
  .نوعية العالقة التواصلية بينهما

  : وضعية اإلرسال   .3333

لم إحداثه يف  حبيث متثل األثر الذي يريد املعالتواصلية،وهي أهم الوظائف 
 باإلضافة إىل معرفة املعلم خبصائص املسطرة، من خالل األهداف التعليمية املتعلمني،

  .املتعلمني وطرائق التدريس كل ما يتعلق بفعل التعليم والتدريس

وهي وسيلة حتقيق اهلدف من أي فعل تواصلي : الرسالة التعليمية . ج
  : وتتحدد من خالل

  :  الشفرة. 1111

علم يف املوقف التعليمي ما يناسب من املفردات واأللفاظ واجلمل هنا ينتقي امل
  .والتراكيب اليت تتناسب ونوع الرسالة وكذا كم املعارف اليت حتملها هذه الرسالة

  : الشكل. 2222

 جيب أن تكون خالية من ،)التعليمياحملتوى (لكي يضمن املعلم وصول الرسالة 
  .سالة صرحية أو ضمنية سواء كانت داللة الرالغموض،التعقيد أو 

  :  احملتوى. 3333

، وهو أحدمها مؤسسايت: ي ويتحدد ببعدينويقصد به مضمون اخلطاب التعليم
 يتدخل فيه جزء من شخصية ، وبعد ذايتم للعالقات داخل القسمالقانون املنظ

بعيد عن القوالب (، فهو يتعامل مع مجاعة القسم من خالل أسلوبه الشخصي املعلم
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مقال ترزولت حورية، أمهية التواصل البيداغوجي : املرجع السابق) (اصلالرمسية للتو
  ).يف التفاعل الصفي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

  
  

  خمطط حول التواصل البيداغوجي


ا������ ����� ا��ا�� ا

 الرسالة

 الشفرة

 الشكل

 تصرحيي   

 ضمين

 ذايت

 مؤسسايت

 احملتوى

 المتعلم

 األثر

 فك الرموز

 رد الفعل

 الصورة

 ردود الفعل

 الكيفية

 المعلم

 خللفية املرجعية

 ��ا�� ���

����� 

 وضعية إرسال

 هادف

حيتوضي  

 أدايت
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  :نـمطا التواصل البيداغوجي.  2.4

تتجاوز عملية التواصل داخل القسم املستوى املؤسسايت لتصل إىل مرحلة 
، والفردي ل فيها اإلطار املعريف بالوجداين، يتقاب)فيما بعدنتطرق إليه (التفاعل 
إال أن النماذج اليت حتدث فيها هذه العملية تتلخص يف الغالب يف . باجلماعي
  .النموذج املتمركز حول احملتوى والنموذج املتمركز حول املتعلم: منوذجني

  : النموذج املتمركز حول احملتوى  . أ

أسبقية املعرفة على " ، حيث ينطلق من مبدأ ثل املدرسة التقليدية يف التربيةومي
فاملعلم هنا هو مركز عملية التواصل، وهو املنظم واملسري لسريورة التعليم ". املتعلم 

، والتواصل هنا ذو اجتاه ة ألوامر املعلموالتعلم، ودور املتعلم يتلخص يف االستجاب
  : واحد

 : وميكن متثيل شكل التواصل يف اخلطاطة التالية،معلم       متعلم
  )     الرسالة                                   (

  } إلقاء كثيف للمعلومات+ حوار موجه + عرض {)  منتج(معلم 
)                            مستهلك(                                                             متعلم 

  (              )يف اجتاه واحد 
هذا النموذج جيعل املتعلم منفعال حسب طلبات املعلم وليس مستجيبا حسب 

، وقد تكون استجابته ناجتة ابة حول الرسالة اليت نقلت إليهما يراه مناسبا لالستج
، ويبقى ن هنا تصبح هذه األخرية دون جدوىعن عدم فهم مضمون الرسالة وم

  .جلهد والوقت ضائعنيا

  : النموذج املتمركز حول املتعلم . ب

وقد انبثق هذا النموذج من املدرسة التربوية احلديثة يف التعلم، وذلك وفق مبدأ 
؛ وهنا حيترم املعلم رغبة املتعلم يف التواصل "لم وقدراته الذاتية على التعلمحرية املتع"
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يف بناء حصيلتهم املعرفية بأنفسهم واملشاركة النشطة اليت جتعلهم يسامهون بفعالية 
 فالتعبري اللفظي عن األفكار قوامه توليد أفكار جديدة يف – مع توجيهات املعلم –

وميكن متثيل هذا . إطار مفاهيمي خاص باحلقل املعريف الذي تدور فيه هذه األفكار
  :النموذج باخلطاطة التالية

  

      +رسالة متبادلة                    +         

  )مبادر(متعلم )                                                     مرشد(معلم 
  تواصل أفقي متبادل                         

  :    بعض مهــارات التواصــل. 3.4

التواصل الفعال يتكون من أن ) Olsen 1977(ويف هذا الصدد يرى أُلسن 
  :وهيمهارات على املعلم أن ميتلكها  عدة
 ساعدة املتعلمني على التعلم بطرق وأساليب متنوعة كالبحثمـ    .1111

  .واالستقصاء
 –املتعلمني بأنواع التعزيز املختلفة اللفظية وغري اللفظية  استثارة دافعية     .2222

   . املادي
) اخل ... من خالل األسئلة واملناقشة واحلوار  توظيف أساليب التعلم    .3333

  .لتنظيم التعلم

وتوفري املناخ املناسب  تعلمني على الصراحة والثقة والنقد البناءتشجيع امل . 4444
  .لذلك
احلرص على وضوح أهداف التعلم لدى املتعلمني وصياغتها بشكل حمدد . 5555

  .وقدرام يليب احتياجات هؤالء
  .التعاوين املتبادل بني الطالب تشجيع العمل. 6666
  .إدارة املناقشة الصفية أن يتقن مهارة . 7777
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  :اجعة والتعلمتغذية ر

، لة واخلـربات اليت يقدمها املعلموالتغذية الراجعة هي استجابة املتعلم لألسئ
 مدى التفاعل الذي يتم بني املرسل واملستقبل عن طريق وسيلة وهي عملية تبني

  .رسالة ذات أهداف حمددةاتصال مناسبة حتمل 
سل يف ، وتفيد املرة من املستقبل إىل املرســل عادة     وتكون التغذية الراجع

. سني عمليات ترمــيزها، وتنظيمها، ونقلها، ويف حتتصحـيح األخطاء يف الرسالة
 ويرد على أسئلة املعلم، وذلك عندما يستجيب املسـتقبل،وقد تكون من املرسل إىل 

  . غذية الراجــعة إجيابية أو سلبيةوقد تكون الت. به واستفسارامطال
مام واخللـف تعبرياً عن ، حتريك الرأس لأللراجعة     ومن أشكال التغذية ا

، وظـــهور عالمات االنفعال على املستقبل كالفرح أو احلزن أو املوافقة
، وتقدمي إجابات صحيحة أو غري  أو البكاء أو اخلوف أو االنزعاجالـضحك

  . هصحيحة عن األسئلة اليت توجه إلي
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  الـتـواصـل وأدوات وسـائـل

ملية التواصل من خالل أدوات ووسائل متنوعة بعضها تقليدي قدمي  جتري ع
مثل الراديو واهلاتف الثابت والتلفزيون، وبعضها اآلخر معاصر مثل احلواسب 
وشبكة االنترنيت مبا فيها من حمركات البحث، وحمطات البث التلفزيوين عن طريق 

غالهلا يف عمليات التواصل هذه كلها ينمن است... األقمار الصناعية، واهلاتف احملمول
ويف ما يلي هذه الوسائل باختصار وفائدة كل . عامة ويف التواصل التربوي خاصة

  .   واحدة
، فبعضهم يتعلم  وسائل االتصال وقدرات املتعلمنيوهناك عالقة وطيدة بني

، وبعضهم عن طريق الوسائل السمعية، كل أفضل عن طريق الوسائل املرئيةبش
) قنواته(وختتلف وسائل االتصال . ق املمارسة الفعلية املباشرةوآخــرون عن طري

املعلومات، املهارات، (حسب األهداف املرجو حتقيــقها وأيضاً اخلربات 
  . املراد توصيلها للمتعلمني) االجتاهات، القيم 

I .الوسائل املقروءة واملكتوبة:  

1.I. .الكتاب :  

، إال أن الكتاب ملتنوعة، وتطورهاائل التعليمية بأشكاهلا ارغم انتشار الوس
 وهو  فالكتاب هو األصل.سيظل األكثر استخداما يف حفظ ونقل املعارف والعلوم

هلذا من الضرورة . األكثر حفاظا على صحة العني أثناء القراءة، واألسهل للعودة إليه
سي ضمن املنهاج املدر" املطالعة احلرة " تشجيع إنشاء املكتبات املدرسية، وإدخال 

  . الرمسي لتشجيع املتعلمني عليها وتقييمهم يف ذلك من ضمن تقييم العمل املدرسي

 2.I.   الصحيفة:    
، وتدخل الصحف واالت العامة افذة اليت يرى منها الفرد العاملوهي الن

: يز، وتتممة بني أفراد اتمع بكل طبقاتهضمن الدوريات اليت متثل حلقة اتصال مه
  . احلصول عليهاباجلدة، وسهولة
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  :وميكن لالستفادة من الصحف واالت حسب ما يلي 
تصفحها مجيع  تثبيت الصحيفة على رف يف مكان بارز يف املدرسة حبيث ي*

فاعل ، وهذا سيزيد من ترة التعليم لتكون أمام العاملني، أو يف إدااملتعلمني واملعلمني
  .ة اتمع، وبالتايل زيادة ثقافاملتعلمني مع الصحف احمللية

، وميكن أن ابعة األخبار واملقاالت التربوية، وبثها من خالل نشرة املدرسةمت* 
  .تنشر على املتعلمني على هيئة ملف صحفي يومي أو أسبوعي أو فصلي

تعد الصحيفة وسيلة مهمة للتثقيف العلمي واملهاري من خالل تعلم فنون * 
  .لصحفياخلرب ـ التحقيق ـ احلوار ا: العمل اإلعالمي 

القراءة السريعة الفاحصة، : ة منهاتدريب املتعلمني على مهارات كثري* 
  .، احلوار البناءالتعبري

 3. I.  .الالفتة :  
تعتمد على اجلملة املعربة الواضحة ، وعادة ما تستخدم يف عمليات اإلرشاد 

ضع والتوجيه؛ كأن تشري الالفتة إىل مكان مناسبة ما، ومن ذلك الالفتات اليت تو
، وتتميز بسهولة نقلها  توضح اسم املدرسة ومعلومات عنهاعلى أبواب املدارس اليت

  .من مكان إىل آخر حبسب احلاجة
  :ومن االستخدامات العملية لالفتة يف جمال اإلعالم التربوي   

  .تستخدم لإلعالنات العامة عن مناسبات تربوية+ 
ا تكون من الوسائل ، وعادة م أن تستخدم على هيئة لوحات مضيئةميكن+ 

  .الناجحة اليت ميكن مشاهدا من على مسافات بعيدة
 .4.I. تظل امللصقة من الوسائل اإلعالمية الفعالة : امللصقة.  

  :ومن أهم شروط جناح امللصقة 
  .وضوح اهلدف وبساطة املضمون �
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  . أي االنسجام بني حمتويات امللصق:االتزان  �
  .التركيز على أفكار واضحة �
  .يف الكلمات املكتوبة والتركيز على الصورة املعربةاالختصار  �
  .استخدام األلوان امللفتة لالنتباه �

وهي ضمن الصور اليت تعمل على نقل الفكرة بشكل مصور، ويكثر  
سامهة يف حتقيق ، كما أا تستخدم يف املدرسة للمتخدامها ألغراض التوعية العامةاس

  .الدعايات:  مثل ، وهلا استخدامات عديدةاألهداف التربوية
 ملدة طويلة ينبغي التنبيه إىل أنه لكي حيقق امللصق أهدافه جيب عدم عرضه

  .، حىت ال يفقد فاعليته وتأثرهمهما كانت درجة قوته

 5.I  .املطوية :   
، إضافة إىل إمكانية طباعة كمية ز املطوية بسهولة محلها وتوزيعهاوتتمي

ركز املطوية على موضوع واحد فقط، توعادة ما . كبرية منها بأرخص األسعار
وتعد املطوية من . ، وبأسلوب مبسط ومفهوم للمستهدفنيوتتناوله شرحا وحتليال

، ومفيدة أيضا للتركيز على موضوعات لعامةأفضل وسائل اإلعالم يف املناسبات ا
  .معينة يف املنهج الدراسي

 6.I .الشعار التربوي:    
، أو بغي عند التفكري يف رفع شعار مان، ويهو رمز هلدف نسعى إىل حتقيقه

، إضافة إىل بوي حسن اختيار التراكيب اللغوية، ومشوليتهاعند التخطيط ملشروع تر
  .إمكانية حتقيق بنود ذلك الشعار

ا ومن املناسب عند التخطيط لتنفيذ محلة إعالمية تربوية أن نضع هلا شعار 
،  االتصال ملساندة هذه املهمةسائل، ونوظف مجيع ومعينا، يرمز إىل هذه املناسبة

ونشرات ـ مطويات ـ مسرح مدرسي ـ إذاعة مدرسية ـ ندوات : ومن ذلك 
  .ـ حماضرات
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  :وفيما يلي بعض الشعارات التربوية اهلادفة ، ومناسباا املقترحة  

  )هدف تربوي عام (  وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة  .1
  )شاف موهوب يف املدرسةعند اكت( التعليم أعظم استثمار يف احلياة  .2
  )يف مناسبات التكرمي ( كن قدوة حسنة للجميع : أخي الطالب  .3
  ).لعالج مشكلة الغياب يف آخر العام(يوم بال علم خسارة بال عوض   .4
  .العمل رمز احلياة .5

II  . وسائل مسموعة ومسعبصرية:  

1.II احلاسب اآليل  :  

ليمية اصرة على العملية التعيف الوقت الذي يلقى فيه موضوع تأثري التقنية املع
، فإن تأثري ظهور احلاسوب يف التربية والتعليم أخذ أبعادا والتعليمية اهتماما عامليا

ي يف أساليب واستراتيجيات جديدة وعناية خاصة بالنظر ملا يشكل من تغيري جذر
  .نية، وقد بدأ االهتمام باحلاسوب يف بداية اخلمسينيات بعد احلرب العاملية الثاالتعلم

وهناك شعور عام يف غالبية الدول النامية واملتقدمة مييل إىل االعتقاد بأن 
اتمع يشهد حتوال حنو احلوسبة، ويقصد بذلك اعتماد كثري من مناشط احلياة على 
احلاسوب، مما ولد شعورا أعمق باملسئولية اجلماعية، وجتسد ذلك الشعور عند 

  .لتسارع  التقين املتجددةاملربني بأمهية التعايش مع متطلبات ا
ويربز دور احلاسوب كأداة تعليمية يف تأكيد االجتاهات التربوية احلديثة على 
التعلم الذايت، وزيادة مسئولية الفرد عن تعلمه، إضافة إىل تزايد احلاجة إىل تفريد 
التعليم ليتـماشى مع قدرات الفرد واحتياجاته ومراعاة الفروق الفردية بني 

 .املتعلمني
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  :وميكن االستفادة من احلاسوب حسب ما يلي

  .تشجيع املتعلمني على تعلم التعامل مع احلاسب اآليل �
  .تنويع طرائق التدريس من خالل استخدام احلاسب اآليل يف الشرح �
وهو من أكثر أدوار احلاسوب التعليمية ارتباطا : التعلم عن طريق احلاسوب  �

 نستعمل فيه برجميات حماكاة وألعاب بالتعليم من حيث احملتوى العلمي الذي
  .تربوية ، واستخدام احلاسوب أداة جلمع البيانات وحتليلها وتنظيمها

،  أمناط استعمال احلاسوب استعماالوهو من أكثر: التعلم من احلاسوب  �
  .وذلك باالستفادة من براجمه التعليمية املتنوعة

ل يتعدى ذلك إىل وال يقتصر دور احلاسوب يف عملية التعليم والتعلم ب
حتضري الدروس ـ : فوائده العديدة للمعلم ومدير املدرسة إلجناز املهام اإلدارية مثل 

إعداد االختبارات ـ حتليل النتائج ـ عمل امللفات واجلداول ـ تكوين قواعد 
  .البيانات

2.II .االنترنيت :  

ذلك  وأهم وسيلة إعالمية على اإلطالق يف الوقت الراهن،" اإلنترنت"وتعد 
  .، إضافة إىل غزارة املعلومات وتنوع مصادرهالعامليتها، وسهولة استخدامها

" ، وينظر إىل لتعلم حاليالذلك فإن احلاسب اآليل يعد من أهم مصادر ا
على أساس أا الوسيلة األهم واألكثر فاعلية يف عملية التفاعل واالتصال " اإلنترنت

 .احمللي والعاملي
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  : اإلنترنتومن فوائد شبكة

ويعين تبادل املراسالت واحملادثات بني طرف وآخر : الربيد اإللكتروين . 1
أو عدة أطـراف، وقـد يكون ذلك يف الوقت احلايل أو تسجل لرياها املستفيد 

 سريعة جداً وغري رمسية كأنك تتحدث مع شخص وهو وسيلة. حسب رغبته
  .استخدامهلكن البد من االلتزام بالرمسية عند . وجهاً لوجه

"  عن طريق حمركات البحث والتواصل مثل :حمركات البحث والدردشة. 2
، مع ويب كام Skype أو سكايب Yahoo Messengerإرسالية ياهو 

webcam  ميكن ألي شخص أن يتصل عن طريق االنترنيت بالصوت 
 شخص آخر يف الكرة األرضية، وكثريا ما جترى أحداث يف بلد يوالصورة بأ

اشرة إىل بلد أو بلدان أخرى، كما ميكن إرسال وثائق وصور يف نفس فتنقل مب
  .        الوقت
حيث ميكن احلصول على مجيع فنون العلوم : الدراسة العلمية . 3

  ...). املعلومات العلمية واملنهجية واالقتصادية والطبية(
 فقد سامهت اإلنترنت يف توسيع حركة النشر وزيادة عدد  :اإلعالم.  4

  .ء الصحفقرا
  .ألعاب وتسايل.  5
  .يشمل مجيع العلوم واملعارفو: معجم علمي واسع.  6

 .3.II التلفزيون التعليمي:  

ويلعب التلفزيون دورا حيويا يف جماالت اإلعالم واالتصال اجلماهريي ملا ميلكه 
وهلذا فإنه ميكن أن يستثمر لتقدمي . من حاسيت السمع والبصر يف إار املشاهد

وتشري الدراسات إىل أن الطفل على وجه . ات واألفكار والسلوكيات املرغوبةاملعلوم
ظته اليومية أمام شاشة اخلصوص الذي جتاوز عمره سن الثالثة يقضي سدس ساعات يق

، فإذا بلغ سن السادسة تكون املدة اليت يقضيها يف متابعة  برامج التلفزيون التلفزيون
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  ).حممد معوض . إعالم الطفل د( املدرسة معادلة لتلك املدة اليت يقضيها يف 
، بل إن عليها على تقدمي الربامج الترفيهية فقطومسئولية التلفزيون ال تقتصر 

، وكيفية  املشاهد إىل أسس التفكري السليمتوجيه: مسئولية أكثر عمقا، ومن ذلك 
البحث عن املعلومة، مع مراعاة ضرورة تطابق مضمون ما يقال مع الصور احلية 

  .ملعروضةا
وهو شبكة تلفزيونية تشتغل عن طريق :  التلفزيون التعليمي عن بعد.1

، مث تلتقط يرسل إىل القمر الصناعيالقمر الصناعي، حبيث يبث نشاط يف حمطة ما و
حمطة أخرى يف أي بلد ما يعرض بشكل مباشر ويشاهده املقصودون بالبث، وميكن 

  .   تبادل احلوار بني احملطتني
  :لتلفزيون يف التعليم أمهية ا. 2

يعترب من أكثر الوسائل متثيال للواقع مبا ميثله من مادة مصورة بألوان  �
  .طبيعية وصوت حقيقي

  .مناقشة ـ حوار ـ متثيل ـ تعليق علمي: تعدد إمكاناته من  �
 ميكن أن يصور لك قصصا من ، إذجتاوز البعدين املكاين والزمين �

  .م يف روسيا مثال، وينقل لك صورة حية من التعليالتراث
      عند إنتاج العمل التلفزيوين التعليمي ميكن حشد أفضل الكفاءات �

  .يف املادة التعليمية، واإلخراج والتصوير
التغلب على نقص املواد والكفايات الفنية من معلمني ومواد تعليمية  �

  .وخمتربات
  .التشويق املبين على اإلثارة وإعادة اللقطات واإلخراج الفين �
ه على توظيف خمتلف الوسائل التعليمية من رسوم وصور قدرت �

  .وشفافيات يف الربنامج الواحد
تسجيل الربامج التربوية املناسبة من احملطات التلفزيونية العامة، ومنها  �
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وغريها، . الدروس التعليمية وبرامج التثقيف العام يف السلوك والعالقات
  .، ونقدهاهاتعلمني لالستفادة منها، وتقوميوعرضها على امل

  .، وحماضراتندوات علمية: نشطة املدرسية من تصوير وتوثيق األ �

املسرحية عبارة عن قصة متثيلية تعرض موضوعا أو موقفا من  : املسرح.  3
، وتدور أحداثها عن طريق الصراع بني خالل حوار يدور بني شخصيات القصة

، مث ينتهي األمر هت، ويتطور املوقف حىت يبلغ ذروتمواقف واجتاهات الشخصيا
  .بانفراج املوقف والوصول إىل احلل املرغوب

لقصة، ويقصد ا مضمون ا: الفكرة: وللمسرحية أسس مهمة هي 
 وهم أبطال :والشخصيات األدوار، وتوزيع الفكرة،وهي مبثابة جسد : واحلكاية

  ويعين فصول احلديث:واحلوار وتعقيداا، وهي لب املشكلة :والصراع املسرحية،
  .قشة واحلوار واملناقشة والتصرفاتوأحداث املسرحية املبنية على املنا

 هي االنتشار املنظم املوجه بواسطة جهاز الراديو، للمواد  :اإلذاعة.  4 
  .اإلخبارية والثقافية والتعليمية

سرعة االنتشار ـ قدرا على  :منهاوتنبع أمهية اإلذاعة من عدة خصائص 
  .والسياسية حواجز املستمع إضافة إىل ختطيها احلدود اجلغرافية اجلذب ـ استطاعتها ختطي

 فبالثابت ميكن نقل الكالم بصورة مباشرة من :اهلاتف الثابت واحملمول .6
املرسل إىل املستقبل، وهناك أجهزة تسمح خبزن الرسالة الصوتية املراد نقلها 

  للمستقبل عندما يغيب أو يتعذر عليه ا
مباشر أو (أما احملمول فيستعمل للتواصل اللفظي . اإلجابة حني التواصل معه

وغري اللفظي، كإرسال رسائل مكتوبة أو صور ورسومات ) ترك رسالة شفوية
وتوجد هواتف ميكن الدخول . أو أفالم قصرية، بالصوت والصورة للمستقبل

  .   ا إىل شبكة االنترنيت
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.III وسائل عملية :  

 1.IIIاملعرض  :    

 يعرض من خالله خمتلف اإلنتاج املتعلق خاص،موقع مكاين هو عبارة عن 
  .مبوضوع املعرض وأهدافه وأشكاله بطريقة منظمة متوازنة

نشر وتبادل املعلومات ـ التعريف : وتتلخص أهداف إقامة املعارض يف  
باملنتج سواء للتسويق أو للتعريف أو خلق انطباع معني لدى اجلمهور ـ بث روح 

  . املواهب والقدرات وتنميتهاالتنافس ـ اكتشاف
  :وينبغي عند إقامة املعرض مراعاة التايل  
  .حتديد اهلدف من إقامة املعرض، والنتائج املرجوة من خالله* 
  .تقسيم املعرض إىل عدة أجنحة أو أقسام، حسب اهلدف من إقامته* 
املعارض العلمية ـ املعارض األدبية والثقافية ـ : ومن أنواع املعارض  

  .عارض التعريفيةامل
 .2.IIIالزيارة :  

 الزيارات املتبادلة بني املدارس :واإلنساينمن أهم وسائل التواصل العملي 
  :واملعلمني والطالب، ولكي حتقق الزيارة أهدافها جيب مراعاة التايل 

 حترير األسئلة واحملاور إن كانت الزيارة علمية أو تربوية أو كان هلا عالقة - 
  .ي تربويبأي عمل إعالم

  . إعداد تقرير بعد الزيارة- 
  : ، ومنها وتتنوع أهداف الزيارة

 لالطالع على جتربة معينة أو مشروع تعليمي معني :زيارة استكشافية * 
   .زيارة املتاحف واملراكز التعليمية: وتكوين فكرة عامة حياله ومن ذلك 
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   . وتنميها اليت تبحث يف العلوم وتعزز املعلومات:الزيارة العلمية * 
ومنها الزيارة التربوية كأن تتم زيارة قسم معني يف اجلامعة أو زيارة مدير * 

  .التعليم
 3.III .الرحلة :   

 وينطبق على الرحلة ما ينطبق على الزيارة إال أن الرحلة حتتاج إىل عناية أكثر
 ، واحتياجات من نوع خاص حبسب مدا ووجهتهاألا عادة ما تستغرق وقتا أطول

  .واهلدف منها
هذه أهم الوسائل واألدوات اليت تستخدم يف التواصل عامة ويف التواصل التربوي 
أيضا، وميكن لكل من ينوي القيام بالعملية التواصلية يف أي جمال من ااالت 
 اإلنسانية أن ينتقي ما هو متماشيا مع هدفه من التواصل ومع نوع املستقبلني الذين

.   سيتعامل معهم  



«∞∑HÚq 
«ù§∑LÚw Ë«∞BHw

III
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  .الـتـفـاعـل االجـتـمـاعي. أوال

التفاعل االجتماعي مفهوما أساسيا وإستراتيجيا يف علم النفس  يعد
  .العالقات االجتماعية االجتماعي وأهم عناصر

من جانب كل من " ويتضمن التفاعل االجتماعي جمموعة من توقعات 
أمه  سرة خاصةاملشتركني فيه، فالطفل حني يبكي يتوقع أن يستجيب أفراد األ

كذلك يتضمن التفاعل االجتماعي إدراك الدور االجتماعي وسلوك . لبكائه
  .ضوء املعايري االجتماعية اليت حتدد دوره االجتماعي وأدوار اآلخرين الفرد يف

  :بعض التعاريف

هو العملية اليت يرتبط ا أعضاء اجلماعة بعضهم مع بعض عقليا ودافعيا يف . 1
وتعريفه إجرائيا هو ما . والوسائل واألهداف واملعارفاحلاجات والرغبات 

. حيدث عندما يتواصل فردان أو أكثر حيدث نتيجة لذلك تعديل السلوك
   ).  226، 2004باسم حممد ويل، حممد جاسم حممد، (

متبادلة بني طرفني يف وسط اجتماعي عرب وسيط هو اللغة  أو هو عمليات. 2222
إلمياءات أو احلركات وتعابري الوجه يتم كاإلشارات وا أو ما يقوم مقامها

 ).الشوامرة عبد اجلليل. (لتحقيق هدف خالهلا تبادل التواصل

التعاون والتنافس والتوافق والصراع، : التفاعل االجتماعي ومن أشكال
ويتضمن التفاعل االجتماعي التأثري املتبادل لسلوك األفراد واجلماعات الذي 

وهناك . ذي يتضمن بدوره العديد من الرموزالتواصل ال يتم عادة عن طريق
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يتطلبه حتقيق تلك األهداف من تفاعل  عالقة بني أهداف اجلماعة وما
  اجتماعي ييسر

فحينما يتقابل عدد من األفراد وجها  . وصول اجلماعة إىل حتقيق أهدافها
األفراد، ويتم عن طريق اللغة  لوجه يف مجاعة يبدأ التواصل والتفاعل بني هؤالء

واجلماعة منط  وتلون الثقافة اليت يعيش فيها الفرد... الرموز واإلشاراتو
 التفاعل االجتماعي، وهلذا نكون أكثر دقة لو وضعنا يف حسابنا مفهوم

  . التفاعل االجتماعي الثقايف

ا أعضاء  والتفاعل االجتماعي بصورة عامة هو العملية اليت يرتبط
 ا ويف احلاجات والرغبات والوسائلاجلماعة بعضهم مع بعض عمليا وواقعي

  . والغايات واملعارف
أكثر  أما التفاعل االجتماعي إجرائيا فهو ما حيدث عندما يتواصل فرد أو

  . وحيدث نتيجة لذلك تعديل السلوك- وليس بالضرورة تواصال ماديا -
   :أهم مظاهر التفاعل* 
  .قومي املستمر وإعادة التقييم والت تقييم الذات واآلخرين بشكل مستمر-
  . يتوقف التفاعل االجتماعي على شخصية الفرد ومكانته االجتماعية-
 التجاذب واالنسجام بني األفراد من خالل تقارب امليول واالجتاهات والقيم -

  .أو التنافر بينهم عند تباعد هذه اجلوانب بني األفراد
   .     األفراد التعاون والتكامل يف العمل على حتقيق األهداف املشتركة بني-

التفاعل االجتماعي على التنشئة االجتماعية حيث يتعلم  تعتمد عملية
السلوك املتنوعة واالجتاهات اليت تنظم العالقات بني  الفرد واجلماعة أمناط

  .إطار الدين والقيم السائدة والتقاليد املتعارف عليها أفراد ومجاعات اتمع يف
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الذين له معهم تواصل  ن من األشخاصوالشبكة االجتماعية للفرد تتكو
  التفاعل ورابطة اجتماعية وبينه وبينهم تفاعل اجتماعي، وتشري نظريات

،وهذا  االجتماعي إىل أمهية احلب واملودة والتعاطف والوفاق يف عملية التفاعل
الفرد  يعين ضرورة املشاركة يف القيم وامليول واالجتاهات واالهتمامات وأن

ويؤكد . اب إىل أولئك الذين لديهم اجتاهات متاثل اجتاهاتهمييل إىل االجنذ
ومهرب عن التفاعل االجتماعي يف إطار مرجعي يضم الفرد والبيئة  ديوي

التفسري البسيط للسلوك االجتماعي للفرد يكون صعبا  وموضوع التفاعل، وأن
  .املختلفة بالنسبة لتداخل هذه النواحي

 أنه عندما يتفاعل أعضاء واستنتج مظفر شريف من خالل جتاربه
قاصدين حتقيق هدف مشترك فانه مع الوقت يربز بناء اجلماعة، ينظم  اجلماعة

 السلوك االجتماعي، وتكون  وأدوار حتددها معايري حتكم األعضاء يف مراكز
وحيدث تفاعل . املوضوعات واألشخاص أساس االجتاهات االجتماعية حنو

 التنافس وتنمو اجتاهات سالبة حنو بعضها اجتماعي بني مجاعتني أو أكثر يلونه
اجلماعات حىت وإن كان بينها توتر ويتم  البعض، ووجد أيضا عندما تكون

حتقيقه جبهد مجاعة واحدة  بينها تفاعل اجتماعي حنو هدف مشترك، ال ميكن
ما بينها من  فان اجلماعات متيل إىل التعاون ويقل من خالل هذا التفاعل

 .لبةصراعات واجتاهات سا

العقاب والثواب يف التفاعل  وقد أجرى العامل ميلر وآخرون حبثا عن قوة
رئيسني من أشكال  االجتماعي واملعروف أن العقاب والثواب يعتربان شكلني

 الضبط االجتماعي فلكي يؤثر فرد على اآلخرين جيب أن يعتمد على قدرته

جده الباحثون وأهم ما و. على إثابتهم على صوام أو عقام على خطأهم
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عدم فعالية قوة العقاب يف التفاعل االجتماعي، وأن زيادة  يف دراستهم هو
هلا أثر أكرب على سلوكهم بدرجة واضحة عن زيادة  القدرة على إثابة اآلخرين

أن الثواب يشجع االستجابات احملببة  ومن تفسريات هذا. القدرة على عقام
االستجابات املسببة  عقاب يكفللثواب ويعزز السلوك املطلوب بينما ال

  .للعقاب فقط
  :مراحل التفاعل االجتماعي* 

  :االجتماعي عرب ثالث مراحل هي ويتم التفاعل
  :    مرحلة التعارف    .1111

مبحاولة سرب غور  فيها يتبادل الطرفان عبارات ااملة ويقوم كل طرف
 .الطرف اآلخر واكتشافه

  :    مرحلة التوافق    . 2222
  .وأخالقه وقدراته طرف اآلخر من حيث مزاياهيقتنع فيها كل طرف بال

  مرحلة اإلعالن عن العالقة وتعزيزها وتثبيتها    . 3333
  : واليت قسم فيها مراحل التفاعل االجتماعي إىل ولكن  جند نظرية بيلز

تعريف مشترك للموقف ويشمل طلب   أي الوصول إىل: التعرف-
ا هي املشكلة ؟ ملاذا م املعلومات والتعليمات والتكرار واإليضاح والتأكيد

  جيتمعون؟ وما هي األشياء املتوقعة منهم؟
  .واملعلومات واإلعادة والتوضيح والتأكيد على حتديد املشكلة  إعطاء التعليمات-

  :نظام مشترك نقيم يف ضوئه احللول املختلفة ويشمل ذلك  أي حتديد: التقييم-
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ما شعورهم ”لرغباتوالتحليل والتعبري عن املشاعر وا طلب الرأي والتقييم
ميكن عمل شيء جتاهها، هل عمل هذا  حنو املشكلة، هل املشكلة مهمة، هل

  “ اخل.. أو ذاك
  .والتحليل والتعبري عن املشاعر والرغبات  والتقييم إبداء الرأي-
: بعضهم يف البعض اآلخر ويشمل  أي حماوالت األفراد للتأثري:الضبط -

ماذا يعملون ”واحلل مكنة للعملطلب االقتراحات والتوجيه والطرق امل
  .“ بالضبط
ما ”إىل احلل  والتوجيهات اليت تساعد على الوصول تقدمي االقتراحات-

  .“ اخل..يعتقد أنه الزم، ما جيب عمله
عدم املوافقة والرفض : إىل قرار ائي ويشمل ذلك  أي الوصول: اختاذ القرارات-

  .وإظهار القبول والفهم والطاعةاملوافقة  .والتمسك بالشكليات وعدم املساعدة
تنشأ يف اجلماعة ويشمل ذلك إظهار   أي عالج التوترات اليت: ضبط التوتر-

  .التوتر وإدخال السرور واملرح التوتر، واالنسحاب من ميدان املناقشة وختفيف

إظهار التفكك   أي صيانة تكامل اجلماعة ويشمل ذلك إما: التكامل -
وإظهار  ر اآلخرين وتأكيد الذات أو الدفاع عنها،والعدوان واالنتقاص من قد

  . التماسك ورفع مكانة اآلخرين وتقدمي العون واملساعدة واملكافأة
   :بيلز أمناط التفاعل االجتماعي إىل يف حني قسم

 :األسئلة :التفاعل االجتماعي احملايد .1

 اءومتيزه األسئلة االستفهامية وطلب املعلومات وطلب االقتراحات واآلر

 .من السلوك% 7ويضم هذا النمط حوايل 
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  : ومتيزه احملاوالت املتعددة لإلجابة :اإلجابات: التفاعل االجتماعي احملايد.2

والتفسريات ويضم هذا النمط   إعطاء الرأي وتقدمي اإليضاحات-
  .من السلوك% 56حوايل 
 ومتيزه االستجابات السلبية: السليب: االنفعايل التفاعل االجتماعي.3

والدالة على التوتر والتفكك  والتعبريات الدالة على عدم املوافقة
  .من السلوك% 12واالنسحاب ويضم هذا النمط حوايل 

ومييزه االستجابات االجيابية : االجيايب: التفاعل االجتماعي االنفعايل.4
املساعدة وتشجيع اإلفراد اآلخرين وإدخال روح املرح ليقضي  وتقدمي

إىل املوافقة مع اإلفراد اآلخرين وإبداء وتوطيد  ء مييلونعلى التوتر وهؤال
  .من السلوك25  %التماسك ويدخل يف هذا النمط حوايل 

 وجند بيلز اهتم بفئات أربع من املتغريات وهي الشخصيات املتميزة

ألعضاء اجلماعة واخلصائص املشتركة بني أعضاء اجلماعة وتنظيم اجلماعة 
  .عة املشكلة واليت تتغري بتفاعل أفراد اجلماعةتنشأ عن طبي واإلحداث اليت

هذا النموذج يف حتليل عملية التفاعل االجتماعي  ويرى بيلز لكي يتحقق
  :اجلماعة ويف املشكلة وهي فمن الضروري حتقيق شروط معينة يف

  .أن يكون األفراد أسوياء �
  .أن يكون األفراد على مستوى معقول من التعليم �
ددة تطلب تصميما ووضع خطة حم أن يكون هناك مشكلة �

  .واختاذ قرار
  .املراكز املختلفة يف اجلماعة أن يكون هناك بعض التقارب بني �
  .املناقشة أن تكون املشكلة قابلة للحل يف خالل فترة �
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   :التكامل االجتماعي* 
عملية التآزر والتغاير الدينامكي االرتقائي بني الوظائف احليوية  هو

سواء كان ضد هذا ” سبيل اإلبقاء على وحدة الكل واالجتماعية يف والنفسية
ويتضمن التكامل االجتماعي استمرار التفاعل .“ الكل فردا أو مجاعة

اجلماعة بعضهم وبعض وبني اجلماعة  االجتماعي والتآزر السلوكي بني أعضاء
التنظيم والسلطة التواصل  ويتضمن التضامن االجتماعي. واجلماعات األخرى

  .عناصر البقاء بتكار وهو بذلك عنصر أساسي منواالرتقاء واال
 ودراسة التكامل االجتماعي حتاول حبث اخلالفات القائمة بني أعضاء

اجلماعة وبني اجلماعات املختلفة يف اتمع وتبحث يف الوقت نفسه عن 
  .واألهداف املشتركة العناصر
  :أبعاد التكامل االجتماعي* 

  :ماعي من خالل أبعاده الثالثة وهيالتكامل االجت Feldman درس فلدمان

  : التكامل الوظيفي. 1
املنتظم املتخصص الذي حيقق متطلبات اجلماعة من حيث  وهو النشاط

الداخلية فيها والعالقات اخلارجية بينها وبني  حتقيق أهدافها وتنظيم العالقات
 .اجلماعات األخرى

  : التفاعلي التكامل. 2
ث التأثري والتأثر وعالقات احلب وهو التكامل بني األشخاص من حي

 .وكل ما يدل على متاسكهم املتبادل
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  : التكامل املعياري .2
االجتماعية أو القواعد السلوكية  وهو التكامل الذي يتعلق باملعايري    

  .اجلماعة اليت تضبط سلوك األفراد يف  املرتضاة 
 اعاتووجد الباحث أن التكامل كان أقوى يف مجاعات البنات عنه يف مج

البنني خاصة فيما يتعلق بالتكامل املعياري والتكامل التفاعلي ووجد أن 
إىل حد ما بعوامل مثل التكوين اجلنسي للجماعة وحجمها  التكامل يتأثر

  .فيه والوسط االجتماعي الذي توجد
  .الـتـفـاعـل الصـفـي. ثانيا

  .مقدمة
ادل آراء وما يسود الصف من مناقشة وحوار وتب يعد التفاعل الصفي

صورة مصغرة للحياة الواقعية اليت بدأت تشكل طموحاً وحتدياً أمام التربويني 
 إذ بدأت اتمعات تشكو وتضيق باألدوار .الصفيواملنظرين للتدريس 

التقليدية اليت طغت فيها املمارسات التدريسية الصفية، ومرد هذه الشكوى إىل 
، إذ بدأ املتعلمون  أجلهاهلدف الذي أنشئت منفشل املدرسة يف حتقيق 

يظهرون سلوكيات غري مرغوب فيها نتيجة سلبيتهم وشرودهم الالشعوري يف 
، ماعية، والسلبية يف إبداء الرأيغرفة الصف مثل االنسحاب من املواقف االجت

  .وتدين سلوكيات املبادرة يف املواقف اليت يواجهوا
 أهدافاً أكثر واقعية تلبية لذلك بدأت اتمعات تتطلع إىل املدارس لكي تتبىن

طوير اجتاهات حلاجاا املختلفة يف تطوير فاعلية الطلبة وحتسني صحتهم النفسية وت
، وإعمال الذهن والتفكري يف مهوم اتمع وقضاياه وحاجاته اجيابية حنو أنفسهم

  .واملبادرة االجتماعية والذهنية يف املواقف اليت يواجهوا يف املدرسة وخارجها
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  :لتفاعل الصفيا
املقصود بالتفاعل البيداغوجي أو الصفي هو حدوث اقتناع وجتاوب نفسي 

التعلمية الستجابة الطرف الثاين املعرفية والسلوكية /بني طريف العملية التعليمية
 . األول وللتأثر بهللطرف 

، حيث التعلمية/لتعليميةوميثل التفاعل البيداغوجي عنصراً مهماً يف العملية ا
، لومات واخلربات املنقولة للمتعلمس العمق واحليوية اليت تكتسبها املعيعك

  .ويعكس املدى البعيد ألثر املتريب استيعاباً وتطبيقاً
بالبيئة الصفية ) التفاعل البيداغوجي( االجتماعي يف الصف التفاعل يتأثر

 تفاعل املعلم والتالميذ ويعتمد وعدد التالميذ واتساع الصف واإلمكانات

 :ى عدة عوامل أمههاعل
  .أحكام املعلمني وتقديرهم لطالم    .أ

  :هذا اجلانب وهناك أربعة اجتاهات يف
  .التعلق بتلميذ ما  اجتاه-
  . اجتاه االهتمام بتلميذ ما-
  . اجتاه الالمباالة بتلميذ ما-
  . اجتاه النبذ-

التالميذ وقدرته على تعزيز سلوك معلمه يف أثناء  ويؤثر مستوى حتصيل
إطاعته للنظم املدرسية على االجتاهات  فاعل الصفي ومدى توافقه أوالت

  .األربعة السابقة
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  :    ومظهرهم اخلارجي    جاذبية التالميذ. ب
 ومن .اجلذاباملعلمون إىل تقدير التالميذ ذوي املظهر اخلارجي  يرتع

يدرك املعلم أن عليه دوماً أن يتعمق يف ذوات تالميذه من  الضروري هنا أن
   .اخلارجي ل وليس الشكلالداخ

  .االقتصادي ، االجتماعي للطالب    املستوى. ج
االقتصادي  مييل املعلمون إىل التفاعل مع التالميذ ذوي املستوى
  .واالجتماعي األعلى أكثر من تفاعلهم مع تالميذ املستويات األدىن

املعلم الذي يكون فكره عن تلميذ بأنه ذكي  : اثر توقعات املعلم–د 
  معه على أنه كذلكيتفاعل 

ويتوقع منه سلوكياً ذكياً وقد يستجيب التلميذ بطريقة توحي أنه  فعالً
  .كذلك

 ال يرتبط جناح املعلم جبنسه فقد ينجح :والتالميذ     اثر جنس املعلم-هـ
  .صحيحمعلم وتفشل معلمة والعكس 

  :الصفي     أثر سلوك التالميذ-و
لوك املعلم الصفي من قدرة التالميذ على تعديل س تشري الدراسات إىل

خيضعون هلذا التأثري دون وعي  ويبدو أن بعض املعلمني .خالل أمناط استجابام
استجابات طالبه وأمناط  كامل لذا وجب على املعلم أن يكون مدركاً جلميع

 .استراتيجياته التعليمية سلوكهم داخل غرفة الصف ودورها يف تكييف أو تغيري

  بعضاًتفاعل التالميذ مع بعضهم* 

  .أشارات الدراسات إىل أربع وظائف هلا فقد 
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  .قدم املساواة مع أقرانه  ممارسة عالقات على-أ
من خالل نشاطاته   تفاعل التالميذ يوفر للتلميذ اكتساب مكانه خاصة به-ب

  .املختلفة
اليت ال تتناوهلا   يشكل التفاعل مصدر غزير للمعلومات غري الرمسية-ج

  .املوضوعات املدرسية
بالنفس مما يساعد على   تزويد التلميذ بفرصة اكتساب الشجاعة والثقة-د

  .تسريع معدل نضجه النفسي واالجتماعي
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  :أمهية التفاعل الصفي* 
يعتمد جناح العملية التعليمية التعلمية بدرجة كبرية على طبيعة التفاعل بني 

الب أنفسهم أيضاً ففي بعض ، وبني الطبه، وبني الطالب واملعلماملعلم وطال
األحيان حيدث هذا التفاعل بطريقة طبيعية ويف أحيان أخرى البد من إجراء 

  .التعديالت لتوفريه
ويعترب كثري من التربويني موضوع التفاعل الصفي يف العملية التربوية من أهم 
املوضوعات اليت جيب أن يعيها كل من املوجه التربوي واملعلم والتلميذ وذلك 

  :ألسباب التاليةل
يعول على التفاعل الصفي يف التخطيط للتعليم والتعلم ويف تنفيذ  .1

  .وتقومي ما خطط له
للتفاعل الصفي أمهية يف عمل املعلم فبعد أن كان ملقناً صاحب  .2

معروفة وحيد على عاتقه تقع مهمة التعليم أصبح موجهاً ومنظماً ومرشداً 
  .ن متلقياً فقطأما الطالب فقد أصبح مشاركاً بعد أن كا

يطور التالميذ يف عملية التفاعل الصفي أفكارهم وآراءهم بعناية  .3
  .املعلم الذي حيرص عل رفع مستواها وارتقائها

، إذ يعمل على حتريرهم وية التالميذ يف املوقف التعليمييزيد حي .4
من حالة الصمت والسلبية واالنسحابية إىل حالة البحث واملناقشة وتبادل 

  . يف القضايا اليت مهم وتليب حاجاموجهات النظر
يساعد التالميذ على تطوير اجتاهات اجيابية حنو اآلخرين  .5

  .ومواقفهم ، وأرائهم فيستمعون لرأي اآلخر وحيترمونه
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يتيح التفاعل الصفي فرصاً أمام التالميذ للتعبري عن أبنيتهم  .6
 وعرض أفكار املعرفية واملفاهيم اليت ميتلكوا من خالل اإلدالء بآرائهم

  .حول أي موضوع أو قضية صفية
يتيح للتلميذ فرصاً للتدريب على االنتقال والتخلص تدرجيياً من  .7

متركز تفكريه حول ذاته والسري حنو ممارسة عضويته االجتماعية مما 
يساعده على التقدم حنو الفرص اليت ميارس فيها استقالله يف الرأي ويسهم 

  .ر شخصيته وتكاملهاذلك يف اية املطاف يف تطوي
يقدم فرصاً مناسبة لقدرات التالميذ وإمكانام الذهنية  .8

ليمارسوا التفكري املستقل يف ظل ظروف قريبة من الظروف الطبيعية 
 .واحليوية إذ تتاح هلم فرص مناسبة كما هي احلال يف احلياة الواقعية

  :التفاعل الصفي الدميقراطي* 
املمارسات الدميقراطية، وميكن واً تسوده يهيئ التفاعل الصفي ج

  :يظهر فيه الطلبة األداءات التاليةأن 
  .التعبري عن آرائهم حبرية .1
  .أخذ أفكار اآلخرين والبناء عليها .2
  ).تطوير الرأي الفردي(ممارسة الطالب لفرديته  .3
  .البدء يف احلوار واالستمرار فيه .4
  .االنضباط بصرب دون يج أو غيظ .5
 :ميقراطيخصائص التفاعل الصفي الد* 

وميكن حتديد مالمح اجلو الصفي العام الذي يعتمد يف ممارسته التفاعل 
 -:اللفظي وتسود املمارسات الدميقراطية فيما يلي
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  .تسود العالقات الودية اإلنسانية .1
  .يسود التعاون بينهم الجناز املهمات .2
  .تسود دوافع االجناز الفردي واجلماعي .3
  .تربطهم عالقات دائمة .4
  .ات إجيابية حنو اجلماعة واألفرادتسودهم اجتاه .5
 فيميل التالميذ سارة، مثرية دافئة،يتحول اجلو الصفي إىل بيئة غنية  .6

  .إىل قضاء أكرب وقت فيه
  .احترام آراء التالميذ وتقديرها مما يثري اإلعجاب بينهم .7
  .احترام العمل اجلماعي من خالل تفاعل اآلراء بني األفراد تفاعالً اجيابياً .8

  .املعلم يف الصف كقائد تربوي يف الصفيعزز دور  .9
 .يتعاملون مع املعلم بود وبصفته كبرياً راشداً ينبغي أن حيترم .10

  التفاعل اللفظي وغري اللفظي
  :التفاعل الصفي اللفظي. 1

التفاعل اللفظي وغري : يضم التفاعل الصفي منطني من التفاعل مها 
دريس على الفكرة القائلة ويعتمد أسلوب حتليل التفاعل الصفي يف الت. اللفظي

أثناء ) دميقراطي ـ تسلطي(بأن نوعية اإلطار االجتماعي واملُناخ السائد 
مواقف التعليم ـ التعلم هلا أثر كبري يف منط التفاعل الصفي بني املعلم وطالبه، 

  .والذي يعد عامالً هاماً يف حتقيق أهداف العملية التعليمية 
 ، ألنه يغطي أحياناً النشاط التدريسيأحد مظاهر اللفظي يشكل التفاعل

 .من وقت النشاط الصفي اإلمجايل أو أكثر 70%
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إىل اإلقبال على  وهو عملية ديناميكية متحركة مستمرة تدفع بالتالميذ
  .التعلم وتتيح للمعلم فرصاً كثرية للعطاء واإلبداع

، سواء الكالم الذي جيري داخل غرفة الصف وقد عرفه الدويك بـأنه
  .أم كالم التلميذ كالم املعلمكان 

وإذا ما طغى على املعلم يف تفاعله مع طالبه أسلوب احملاضرة وإعطاء 
واألوامر واإلرشادات مسي معلماً مباشراً أما إذا جلأ املعلم إىل  التعليمات

واملناقشة وأفسح أمام تالميذه الفرص لكي يتحدثوا ويسألوا  أسلوب احلوار
عاالم وشجعهم على ذلك ومدحهم وتقبل وانف ويعربوا عن حاجام

 وجد العلماء أن انتباه وقد .املباشر  فإن املعلم يسمى غري-مشاعرهم 

  .التالميذ يتشتت يف حالة املعلم الذي مييل سلوكه إىل املباشرة
       :أمناط التفاعل اللفظي. 1. 1. أ

منط التفاعل ) Amidon & Amidon( يعرف أميدون وأميدون     
سلوك املعلم الذي يعقبه سلوك من جانب املتعلم، ويتبعه سلوك آخر من " ه بأن

سلسلة قصرية من األحداث " ونقصد به يف هذه هنا  " …جانب املعلم
اللفظية اليت تتكرر عدة مرات بنفس الترتيب، ويتم التعرف على أمناط التفاعل 

  ." باستخدام أدوات خاصة للمالحظة اللفظي السائدة يف التدريس
أن هناك منطني من التفاعل ) Carin & Sund(ويرى كارين وصند 

  :يظهران يف مستويني من االستقصاء واالكتشاف مها 
  :مستوى منخفض من االكتشاف واالستقصاء بواسطة التلميذ . 1

وقد أطلقا على هذا النمط اسم منط املناقشة املشابه للعبة تنس الطاولة، 
استخدام مثل هذا النمط ما أمكن، ألنه ميثل ونرى ضرورة ابتعاد املعلم عن 
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مستوى منخفضاً من التفاعل بني املعلم واملتعلمني، فاملعلم ال يسمح فيه 
للمتعلمني باالستجابة من أجل مزيد من التفاعل الذي يؤدي إىل مزيد من 

  .النمو، ولكنه رد التأكد من وصول احلقائق واملعارف إىل عقول الطالب
لتفاعل يف النمط ثنائي االجتاه ولكنه يعتمد على املعلم ويالحظ أن ا

أساساً، ويبدأ متجهاً منه إىل متعلم بعينه مث يرتد من هذا املتعلم إىل املعلم ثانية 
  .…الذي ينتقل إىل متعلم آخر وهكذا 

 املعلم  

 
  

   تلميذ                   تلميذ                تلميذ                    تلميذ

  :مستوى مرتفع من االكتشاف واالستقصاء بواسطة الطالب .  2

وقد أطلقـا على هذا النمط اسم منط املناقشة املشـابه للعبة كرة السلة، 
وميثل هذا النمط مستوى مرتفع من التفاعل بني املعلم وطالبه، فاملعلم يتيح 

ق تبادل هنا فرصاً أكرب لطالبه للتفاعل وهو ذا يساهم يف تعلمهم عن طري
 املعلم وعدد حمدود من اخلربات واآلراء، هذا وإن كان التفاعل يتم بني

 .املتعلمني
ونوصي املعلمني بتوظيف واستخدام هذا النمط من التفاعل ما أمكن ملا له 
من مردود مرغوب فيه لدى املتعلمني خاصة ما يتصل بتنمية تفكري الطالب 

، ويمثل هذا النمط من التفاعل يف الشكل واجتاهام حنو املعلم واملادة املتعلمة
  :التايل
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  املعلم                                     
  

  
  
  

 

   تلميذ                 تلميذ             تلميذ                    تلميذ     
وتضيف فارعة حسن إىل النمطني السابقني من التفاعل بني املعلم وطالبه 

  :منطني آخرين مها
  :منط التفاعل وحيد االجتاه . 1

ويف هذا النط يرسل املعلم وال يستقبل، أي يرسل ما يود نقله إىل عقول  
طالبه دون رغبة يف أن يبادر الطالب باملشاركة، وهذا النمط هو أقل أمناط 
التفاعل من حيث الفعالية، إذ يتبني منه أن الطالب يأخذون موقفاً سلبياً مطلقاً 

ملعلم موقفاً إجيابياً، وتكون حصيلة التعلم هنا جمرد حقائق بينما يتخذ ا
ونوصي بالطبع باالبتعاد عن هذا النمط . ومعارف، أي أنه تعلم لفظي فقط 

                            .ما أمكن ما دمنا نستهدف تعلماً حقيقياً
  املعلم

 

  
   تلميذ                  تلميذ                 تلميذ                    تلميذ
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  :منط التفاعل متعدد االجتاهات . 2
على النقيض من النمط السابق، يتيح هذا النمط فرصاً عديدة للمتعلمني 
للتفاعل فيما بينهم، فضالً عن تفاعلهم مع املعلم، ويالحظ أن هذا النمط يعد 

ادل أكثر األمناط تطوراً، إذ تكون الفرص متاحة بشكل أفضل للتفاعل وتب
اخلربات مما يساعد على أن ينقل كل تلميذ فكره وخرباته ومشاعره إىل 

  :اآلخرين، ويوضح الشكل التايل هذا النمط 
  املعلم

   تلميذ                                                 تلميذ
   تلميذ                   تلميذ

       :فظي العوامل اليت تؤثر يف أمناط التفاعل الل. 2.1.أ
التفاعل اللفظي بني املعلم وطالبه عملية معقدة ال يسهل حتديد مكوناا 
بدقة، أو عزل العوامل املؤثرة فيها، فقد تؤثر يف هذا التفاعل متغريات البيئة 

اإلضاءة ـ التهوية ـ األدوات : مثل (الطبيعية للصف الدراسي أو املعمل 
  ) . …لطالب واملواد ودرجة توافرها ـ أسلوب جلوس ا

لكن وأن كان هلذه املتغريات أثر ال ينكر على أمناط التفاعل اللفظي، إال 
أن العوامل املتصلة باملعلم واملتعلمني ـ غالباً ـ هي اليت تشكّل وحتدد مناخ 

  .حجرة الدراسة االجتماعي واالنفعايل، وأمناط التفاعل الشائعة فيها
حلادثة بني املعلم املتعلمني عند وقد يتضح مدى تعقد التفاعل وأمناطه ا

كل تعبري يتطلب أسلوباً (معرفة أن املعلم قد يستخدم  ألف تعبري لفظي 
للتفاعل مع تالميذه خالل يوم دراسي واحد، فاملعلم ) وانفعاالً معيناً من جانبه
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قد يتفاعل مع مئة ومخسنيً  ـ على األقل يومياً، ولكل تلميذ منهم خلفيته 
  . اخل …تماعية واالقتصادية وقدراته الذهنية ومهاراته وحاجاته الثقافية واالج

وميكن إمجال العوامل املؤثرة يف أمناط التفاعل اللفظي داخل حجرة 
الدراسة يف جمموعتني رئيستني إحدامها خاصة باملعلم واُألخرى خاصة باملتعلم 

  :كما يلي 
  : العوامل اخلاصة باملعلم .1

ا اال إىل أن العوامل التالية تؤثر يف أمناط أشارت نتائج البحوث يف هذ
  :التفاعل بني املعلم وتالميذه

  . مدة اخلربة التدريسية-
  .مثل التسامح، والذكاء االجتماعي، واملرونة:  اخلصائص االجتماعية للمعلم -

  . معتقدات املعلم حول سلوكياته اللفظية وفعاليتها-
كادميي، ومدى تدربه على  أسلوب اإلعداد والتدريب املهين واأل-

  .التعليمياستخدام أساليب حتليل التفاعل الصفي يف تقومي أدائه 
  . مستوى توقعات املعلم عن أداء تالميذه وقدرام قبل بدء التدريس-
  .بتدريسها، واجتاهاته حنو تالميذه اجتاهاته حنو املادة اليت يقوم -
  .يس استراتيجيات التدريس اليت يستخدمها يف التدر-
  :العوامل اخلاصة باملتعلم. 2

  .معهم آراء املتعلمني عن سلوك املعلم ومدى عدالته يف التعامل -
  . اختالف جنس املعلم عن املتعلمني-
  . مستوى ذكاء املتعلمني وقدرام التحصيلية-
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  :التفاعل الصفي غري اللفـظي.  2.أ
صفة عامة تقوم القناة البصرية بدور أساسي يف التواصل والتفاعل ب

ذلك أن فعل التفاعل بني . والتواصل والتفاعل البيداغوجي بصفة خاصة
مدرس وتالميذ ال يوظف فقط نسقا لغويا منطوقا فحسب، بل إنه يستعمل 
نظاما من اإلشارات واحلركات واإلمياءات اليت تندرج فيما نسميه بالتفاعل 

ى األشخاص واليت جمموع الوسائل االتصالية املوجودة لد:" غري اللفظي وهو
  )".الكتابة، لغة الصم والبكم( ال تستعمل اللغة اإلنسانية أو مشتقاا غري السمعية 

احلركات " غري اللفظي للداللة على ) التواصل(وتستعمل لفظة التفاعل 
وهيئات وتوجهات اجلسم وعلى خصوصيات جسدية طبيعية واصطناعية، بل 

  ".ا تبلغ معلوماتعلى كيفية تنظيم األشياء واليت بفضله
  وهكذا، فإن مالحظة عادية ملا جيري داخل الفصل الدراسي من سلوكيات

غري لفظية بني املدرس والتالميذ تشكل كرتا من املعلومات واملؤشرات تعرب 
على جوانب انفعالية ووجدانية، كما أا تكشف عن املخفي واملستتر يف كل 

ن يرى ما يعلم أن البشر ال ميكن من له عينا:" ويقول فرويد. عالقة إنسانية
أن خيفوا أي سر، فالذي تصمت شفتاه يتكلم بأطراف أصابعه، إن كل هذه 

  ".السموم تفضحه
  :من هنا يساعدنا التفاعل املرئي على حتديد اجلوانب التالية

 حتديد املؤشرات الدالة عن االنفعاالت والعالقات الوجدانية بني -
  .املدرس والتالميذ

 اخلطاب اللغوي وإغناء الرسالة عن طريق تدعيمها باحلركات  تعزيز-
 .ضمان استمرارية التواصل والتفاعل بني املدرس والتالميذ
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يؤشر التفاعل غري اللفظي على اهلوية الثقافية للمتفاعلني من خالل نظام 
 .احلركات واإلشارات اجلسدية

واصل  بعض العناصر اليت تتصل بالتHarrissonوقد حدد هاريسون 
  :والتفاعل غري اللفظي وحصرها يف

، وتنتمي إىل ...)حركات، مالمح(كل التعابري املنجزة بواسطة اجلسد  �
  .شفرة اإلجناز

  .العالمات الثقافية كطريقة اللباس وتتمثل يف الشفرة االصطناعية �
  .استعمال اال والديكور ومتثل الشفرة السياقية �
  .نظام إشارات املرور وهي الشفرة الوسيطة: اآلثار اليت حتدثها أصوات وألوان مثل �

  :املهمات املتعلقة بتنظيم عملية التفاعل الصفي
متثل عملية التعليم عملية تواصل وتفاعل دائم ومتبادل ومثمر بني املعلم 
وتالميذه أنفسهم ونظرا ألمهية التفاعل الصفي يف عملية التعليم فقد احتل هذا 

الدراسة والبحث التربوي فاملعلم الذي ال املوضوع مركزا هاما يف جماالت 
يتقن هذه املهارات يصعب عليه النجاح يف مهماته التعليمية وميكن القول بأن 
نشاطات املعلم يف غرفة الصف هي نشاطات لفظية ويصنف البعض األمناط 
الكالمية اليت تدور يف الصف يف كالم تعلمي وكالم يتعلق باحملتوى وكالم 

ويستخدم املعلم هذه األمناط إلثارة التالميذ للتعلم ولتوجيه ذي تأثري عاطفي 
  .سلوكهم وتوصيل املعلومات هلم

ويعترب التفاعل داخل الفصل من أهم العوامل اليت تؤدي إىل زيادة فاعلية  
العملية التعليمية، ومهزما هناك ثالثة أنواع من الـتفاعل ميكن أن تـحدث 

  : داخل الفصل
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   . والتالميذ تفاعل بني املعلم-
   . تفاعل بني املعلم وتلميذ-
  . تفاعل بني تلميذ وتلميذ-

خالل األنشطة التعليمية املتمركزة حول : وحيدث النوع األول من التفاعل
  .و يقدم عرضاً توضيحياً للفصل ككل، ألم، كما حيدث عندما حياضر املعلماملـع

تلميذ معني لكي جيعله والنوع الثاين، حيدث عندما يوجه املعلم انتباهه إىل 
اط التعليمي ، وهنا ال يكون النش املناقشة أو جييب عن سؤال حمدديندمج يف

  .، وإمنا يكون متوجهاً بواسطة املعلممتمركزاً حول املعلم
حول  تكون األنشطة التعليمية متمركزة أما النوع الثالـث، وهنا

يل املثال قد يثري أحد التالميذ، ودور املعلم يقتصر على التوجيه فقط، فعلى سب
التالميذ مشـكلة أو سؤاالً، وبدالً من أن يـجيب املعلم على هذا السؤال، 

واملعلم الكفء ال يقتصر . فإنه يقوم بتوجيهه إىل تلميذ آخر لكي جييب عنه
، يث يكون منطاً سائداً يف تدريسه، حبنوع واحد من هذه األنواع الثالثةعلى 

  .، وفق ما يتطلبه املوقفيف الدرس الواحداول أن يستخدمها وإنـما حي
وهذا االنتقال من نوع من أنواع الـتفاعل إىل نوع آخر، يساعد على 

  .اندماج التالميذ يف األنشطة التعليمية ويعمل على جذب انتباههم
  :وصنف البعض اآلخر السلوك الصفي داخل الصف إىل

  .كالم املعلم. أ
  .كالم التلميذ. ب

  :علم إىلكما صنف كالم امل
  .كالم مباشر. أ

  .كالم غري مباشر. ب
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فالكالم املباشر هو الكالم الذي يصدر عن املعلم دون إتاحة الفرصة أمام 
التلميذ للتعبري عن رأيه فيه أي أن املعلم هنا حيد من حرية التلميذ ويكبح 
مجاحه ومينعه من االستجابة وهلذا فإن املعلم ميارس دورا إجيابيا ويكون دور 

  .تلميذ سلبياال
  . التعليمات اليت تصدر عن املعلم للتالميذ:ومن أمناط هذا الكالم

أما كالم املعلم غري املباشر فيضم تلك األمناط اليت تتيح الفرصة أمام 
التالميذ لالستجابة والكالم حبرية داخل غرفة الصف وذلك حني يستخدم 

  ؟ .. ..ىاملعلم أمناطا كالمية مثل ما رأيكم؟ هل من إجابة أخر
  :وقد قسم كالم التالميذ إىل قسمني

فقد يكون كالمهم استجابة لسؤال يطرحه عليهم املعلم وقد يكون الكالم 
صادرا عن التالميذ وهناك حالة أخرى يطلق عليها حالة التشويش والفوضى 

  .حيث ينقطع التواصل بني األطراف املتعددة داخل غرفة الصف
  :يوفيما يلي أصناف التفاعل الصف

  :كالم املعلم غري املباشر. أ
  :يأخذ كالم املعلم ذو األثر غري املباشر األمناط الكالمية التالية

  :يتقبل املشاعر. 1
وذلك حني يتقبل املعلم مشاعر التالميذ ويوضحها هلم دون إحراج سواء 
أكانت مشاعر إجيابية أم سلبية فال يهزأ املعلم مبشاعر التالميذ وإمنا 

  .م بتوجيههايتقبلها ويقو
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  :يتقبل أفكار التالميذ ويشجعها. 2
يستخدم أمناط كالمية من شأا أن تؤدي إىل توضيح أفكار التالميذ 

  .وتسهم يف تطويرها
  :يطرح أسئلة على التالميذ. 3

وغالبا ما تكون هذه األسئلة من منط األسئلة اليت ميكن التنبؤ بإجابتها 
ة أي حمدودة اإلجابة وال تتطلب وبالتايل يطلق عليها األسئلة الضيق

  .استخدام مهارات التفكري العليا
  :يطرح أسئلة عريضة. 4

وهي تلك األسئلة اليت تتطلب اإلجابة عنها استخدام مهارات تفكريية 
خمتلفة كالتحليل والتركيب واالستنتاج والتقومي واليت يعرب التالميذ فيها 

  .عن أفكارهم واجتاهام ومشاعرهم الشخصية
  :كالم املعلم املباشر. ب

  :ويأخذ كالم املعلم املباشر أمناطا خمتلفة فهو
  :حياضر ويشرح. 1

ويتضمن هذا النمط الكالمي قيام املعلم بشرح املعلومات أو إعطائها 
فاملعلم هنا يتكلم والتالميذ يستمعون وبالتايل فإن تفاعلهم يتوقف عند 

  .استقبال احلقائق واآلراء واملعلومات
  :قد أو يعطي توجيهاتينت. 2

ويتضمن هذا النمط قيام املعلم بإصدار االنتقادات أو التوجيهات اليت 
يكون القصد منها تعديل سلوك املتعلمني وبالتايل فإن املعلم يصدر التعليمات 
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والتوجيهات والتالميذ يستمعون ويتضح أن تفاعل التالميذ يف النمطني 
  :نسبة لكالم التالميذ فيأخذ األشكال التاليةالسابقني هو تفاعل حمدود جدا أما بال

  :استجابات التالميذ املباشرة. أ
ويقصد ا األمناط الكالمية اليت تظهر على شكل استجابة ألسئلة املعلم 

  .الضيقة واستجابتهم السلبية أو استجابتهم اجلماعية
  :استجابات التالميذ غري املباشرة. ب

 تأخذ شكل التعبري عن آرائهم ويقصد ا األمناط الكالمية اليت
  .وأفكارهم وأحكامهم ومشاعرهم واجتاهام

  :مشاركة التالميذ التلقائية. ج
حيث يكون كالم التالميذ يف هذا الشكل صادرا عنهم ويبدو ذلك يف 
األسئلة أو االستفسارات اليت تصدر عن التالميذ ملعلمهم أي أم يأخذون 

  .زمام املبادرة يف الكالم
القول أن التفاعل الصفي يتوقف على قدرة املعلم على تنظيم وميكن 

عملية التفاعل وذلك باستخدامه أمناطا كالمية وخاصة تلك األمناط الكالمية غري 
  .املباشرة ألا تؤدي إىل حتقيق تواصل فعال بني املعلم والتالميذ يف املوقف التعليمي

  :ومن أهم األمناط الكالمية ما يلي
  .علم تالميذه بأمسائهمأن ينادي امل .1
  :أن يستخدم املعلم األلفاظ اليت تشعر التلميذ باالحترام والتقدير مثل .2
 .. ..أحسنت شكرا، تفضل، من فضلك، .3

أن يتقبل املعلم آراء وأفكار التالميذ ومشاعرهم بغض النظر عن كوا  .4
  .سلبية أو إجيابية
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ذي يشجع أن يكثر املعلم من استخدام أساليب التعزيز اإلجيايب ال .5
  .املشاركة اإلجيابية للتلميذ

أن يستخدم املعلم أسئلة واسعة وعريضة وأن يقلل من األسئلة الضيقة  .6
  .اليت ال حتتمل إال إجابة حمددة مثل ال أو نعم أو كلمة حمدودة

وإمنا عليه أن يكثر من األسئلة اليت تتطلب تفكريا واسعا واستثارة  .7
  .للعمليات العقلية العليا

 النقد البناء يف توجيه التالميذ وينبغي أن يوجه املعلم النقد أن يستخدم .8
  .لتلميذ حمدد وعليه أن ال يعمم

أن يعطي التالميذ الوقت الكايف للفهم وأن يتحدث بسرعة مقبولة  .9
  .وبكلمات واضحة تتناسب مع مستويات تالميذه

  .أن يشجع التالميذ على طرح األسئلة واالستفسار  .10
 إىل وسائل االتصال غري الكالمية مثل حركات والبد أخريا اإلشارة  .11

 على التفاعل يف املوقف املعلم وإشاراته وتغاير وجهه، لتشجيع التالميذ
، فينبغي على املعلم أن ال يصدر أي حركة أو إشارة من شأا أن التعليمي

تشعر التلميذ باالستهزاء أو السخرية أو اخلوف ألن هذا يؤدي إىل عدم 
  .شاركة يف عملية التفاعل الصفيتشجيعه على امل

  :أمناط غري مرغوب فيها ألا ال تشجع حدوث التفاعل الصفي* 
  .استخدام عبارات التهديد والوعيد .1
  .إمهال أسئلة التالميذ واستفسارام وعدم مسعها .2
  .فرض املعلم آراءه ومشاعره اخلاصة على التالميذ .3
  .الشخصياالستهزاء والسخرية من أي رأي ال يتفق مع رأيه  .4
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  .التشجيع واإلثابة يف غري مواضعها ودومنا استحقاق .5
  .استخدام األسئلة الضيقة .6
  .إمهال أسئلة التالميذ دون اإلجابة عليها .7
  .احتكار املوقف التعليمي من قبل املعلم دون إتاحة الفرصة للتالميذ للكالم .8

  .النقد اجلارح للتالميذ سواء بالنسبة لسلوكهم أم آلرائهم .9
  .ض اآلراء أو استخدام أساليب اإلرهاب الفكريالتسلط بفر .10

   :سلوك املتعلم: ثالثاً 
  : ويتضمن هذا اجلانب من جوانب التفاعل اللفظي قسمني أساسيني مها 

    . حديث املتعلم استجابة للمعلم-
  . وحديث مببادرة منه-

  :حديث املتعلم استجابة للمعلم * 
ل سئلة املعلم أو توجيهاته، مثوتتضمن هذه الفئة حديث املتعلم استجابة أل

، إجابة على سؤال من قبل املعلم عن العملية اليت "البناء الضوئي " قول املتعلم 
" أو قول املتعلم . من النبات وينتج عنها تكون النشاحتدث يف اجلزء األخضر 

   …يبدو يل أن هناك العديد من األسباب اليت تؤدي إىل ذبول النبات مثل 
  جابة على سؤال ما سبب ذبول النبات؟  اخل إ… و …و 
  : حديث املتعلم مبادأة * 

وتتضمن هذه الفئة حديث املتعلم مببادرة منه موجهاً حديثه للمعلم يف 
صورة أسئلة واستفسارات وتعليقات، وهنا ال يكون حديث املتعلم بطلب من 

  " هل سنجري جتارب هذا الدرس يف املعمل ؟ " املعلم مثل قول املتعلم 
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  : ويضم قسماً واحداً هو  :سلوك مشترك: رابعاً 
  :الصمت والفوضى* 

 وقد يظهر هذا الصمت عقب إلقاء املعلم لألسئلة، أو عقب توبيخه     
لتالميذ، وتظهر الفوضى عند تداخل إجابات التالميذ عقب إلقاء املعلم 

  .لسؤال، أو حماولة استئثار جمموعة من التالميذ باإلجابة
موضوع التفاعل الصفي من املفيد أن نقدم املهارات األساسية لكي يكتمل 

اليت ينبغي للمعلم أن يتقنها حىت حيدث هذا التفاعل على أكمل وجه، وهي 
مهارات ال ميكن ألي ممتهن ملهنة التدريس أن يستغين عنها، وسوف ننتقي 

  .   املهارات األكثر أمهية هنا
  )مهارات التدريس(املعلم مهارات التواصل والتفاعل التعليمي لدى 

لنجاح عملية التواصل التعليمي جيــب أن ميتلك املرسـل الذي هو 
  :املعلم يف قاعة الدرس جمموعة من مهارات التواصل األساسية وهي

  . التحدث بطـالقة ولغة سليمة-
   . الكتابة الواضحة الدقيقة-
  . القراءة السليمة الواعية الناقدة-
   . االستماع اجليد-
  .  فهم ما يستمع إلية ونقده-

   .كما جيب أن ميتلك املعلم مهارات التدريس
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  : تعريف مهارة التدريس
القدرة عــلى أداء عمل أو نشاط : " تعرف مهارة التدريس بأا

معني ذي عالقة بتخطيط وتنفيذ وتقويـم التدريس، وهذا العـمل قابل 
عرفية أو احلركية أو امل) األداءات(للتحليل موعة من السلوكيات 

، ومن مث ميكن تقييمه يف ضوء معايري الدقة يف القيام به وسرعة االجتماعية
تعانة إجنازه والقدرة على التكيف مع املواقف التدريـسية املتـغرية، باالس

ينه من خالل الربامج ، ومن مث ميكن حتسبأسلوب املالحــظة املنظمة
  ) 12، م2001حسن حسني زيتون، (". التدريبية

  :وفيما يلي عرض ألهم  املهارات التدريسية
  :مهارة التخطيط للتدريس :  أوالً 

     التخطيط بصفة عامة أسلوب علمي يتم مبقتضـاه اختاذ التدابري 
والتخطيط يعد من أهم العمليات يف . العملية لتحقيق أهداف معينة مستقبلية

جهة تالميذه يف قاعة عملية التدريس ، والذي يقوم به املـعلم قبل موا
الدرس، ويشري التخطيـط إىل صياغة خمطط عمل لتنفيذ التدريــس، سواء 

وترجـع أمهية . كان طوال السنة أو لنصف السنة أو لشهر أو ليوم
  التخطـيط للتدريس إىل أن هذا التخطيط املسبق ينعكس بصورة مباشرة 

عبد كمال . ( يف الصف أو أمام تالميذهأو غري مباشرة على سلـوك املعلم 
  )  372-371م، 2003احلميد زيتون،

 :التخطيط للتدريس بأنه ) 87م، 2005(     ويعرف زيد اهلويدي 
تصور مسبق ملا سيقوم به املعلم من أساليب وأنشطة وإجراءات واستخدام "  

  ".املرغوبةحتقيق األهداف التربوية أدوات أو أجـهزة أو وسـائل تعليمة من أجل 
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 ) 374-373 م،2003( ويلخص كمال عبد احلميد زيتون  .1
يستبعد سـمات االرجتالية :  أمهية التخطيط للتدريس يف النقاط التالية

سق من والعشوائية اليت حتيط مبهام املعلم وحيول عمل املعلم إىل ن
  .ملصممة لتحقيق األهداف التعليمية، ااخلطوات املنظمة املترابطة

، اليت ترجع إىل ثري من املواقف الطارئة املـحرجةـلم الكجينب املع .2
  .الدخول يف التدريس اليومي دون وضع تطور واضح

يؤدي ذلك إلـى منو خربات املعلم العملية والـمهنية بصفة دورية  .3
 .ة يف أثناء القيام بتخطيط الدروسومستقرة، وذلك ملروره خبربات متنوع

، إذ يساعد على حتديد دقيق مدي إىل وضـوح الرؤية أمام املعليؤ .4
 .السابقة و أهداف التعليم احلاليةخلربات التالميذ 

؛ سواء ما يتعلق  اكـتشاف عيوب املنهج املدرسييساعد املعلم على .5
 مث ، ومنهداف أو احملتوى أو طرق التدريس، أو أساليب التقوميباأل

سه ، ويساعده عـلى حتسني املنهج بنفميـكنه من العمل على تالفيها
 .حات اخلاصة بذلك للسلطات املعنيةأو عن طريق تقدمي املقتر

يتيح التخطيط للمعلم فرصـة االستزادة من الـمادة والتثبيت منها  .6
 .وحتري وجوه الصواب فيها عن طرق رجـوعه إىل املصادر املختلفة

، وحتديد مقدار املادة الذي عد املعلم على التمكن من الـمادةيسا .7
 .صصيناسب الزمن املخ

يساعد املعلم على تنظيم أفكاره وترتـيب مادته وإجادة تنظيمها  .8
 .بأسلوب مالئم
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عليمية تثري يكشف التخطيط للمعلم ما حيـتاج إلـيه من وسائل ت .9
شجـع على املشاركة ، وتوضح حمتوى الدرس وتتشوق التالميذ إليها

 . اإلجيابية فيه
ك من جانب يم سواء أكان ذليعد التخطيط سجالً ألنشطة التـعل .10

، وهذا السجل يفيد املعلم إذ ميـكن الرجـوع إليه املعلم، أم التالميذ
، كما ميكن أن يذكره فيمـا بعد سى شيئاً يف أثناء سري الدرسإذا ن

 .  تغطيتها أو  دراستها يف املوضوعبالنقاط اليت متت
يعد التخطيط وسيلة يستعني ا املوجه الفـين أو مشرف التربية  .11

 . متابعة الدرس وتقوميهالعملية يف
 .ييسر التخطيط على املعلم عملية املراجعة والتعديل إذا وجد ضرورة لذلك .12

أن التخـطيط اجليد ) 88-87م، 2005(كما يرى زيد اهلويدي 
للتدريس يساعد املعلم على اختيار أفضل األساليب واستراتيـجيات التدريس 

 ويساعده يف مراعاة الزمن، ميذه،ووسـائل التقومي اليت تالئم مستويات تال
اف ، وحيقق الترابط بني عناصر اخلطة من أهدويولد الثـقة يف نفـس املعلم

 . وأساليب وأنشطة ووسائل وتقومي
زمنية اليت يتم فيها تنفيذ وخيتلف التخطيط للتدريـس باخـتالف الفترة ال

، وختـطـيط ألسبوع هناك ختطيط على مستوى حصة دراسية، فاخلطة
، وميكن القول أن هناك مستويني من أو لشهر دراسي أو سنة دراسيةاسي در

   ) 375، م2003كمال عبد احلميد زيتون، : (التخطيط مها
  .مثل اخلطط السنوية والفصلية:  التخطيط بعيد املدى -
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، أو ألسبوع مثل التـخطيط حلصة دراسية: ملدى  التخطيط قصري ا-
  .دراسي أو لوحدة دراسية

ون التخطيط للتدريس جيـداً جيب على املـعلم مراعاة      ولكي يك
  ) 89-88، 2005زيد اهلويدي، : ( د التخطيطالقواعد التالية عن

وهذا يـسهل عليه حتديد األهـداف واختيار : اإلملام باملادة العلمية 
  .األساليب والوسائل املناسبة لتحقيقها

  .دته بشكل خاصية وبأهداف تعليم ماإملام املعلم باألهداف التربو .1
، يتعامل معهمإملام املعلم باخلصائص السيكولوجية للتالميذ الذين  .2

م وميوهلموهذا يعين معرفة قدرام واهتمامام وحاجا.  
، وذلك الختيار م باستراتيجيات التدريس املختلفةإملام املعل .3

، حبيث تتناسب مع كل من تراتيجية املناسبة لكل هدف دراسياإلس
 .توى التالميذ واملرحلة التعليميةدف ومساملادة واهل

معرفة املعلم بأسـاليب ووسائل التقومي وذلك الختيار املناسب  .4
 .لتأكد من حتقيق األهداف املنشودةمنهـا ل

 .عاة الزمن املتاح للحصة الدراسيةمرا .5
مرونة اخلطة الدراسية وذلك ألنه يصعب على املعلم التنبؤ بكل  .6

، وأن لم أن يسري وفق اخلطة اليت رمسهاعاملواقف الطارئة، فعلى امل
 .املواقف الطارئةيعدل يف خطته حسب 

أن خيطط املعلم لوحدة دراسية كاملة ليس حصة دراسـية واحدة  .7
، ا درسه التالميذ وما سوف يدرسونهفقط، وذلك كي يعرف املعلم م
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على ، كما يساعد املعلم اعد على إعطاء خربات متكاملة هلموهذا يس
 .جبميع جوانب املوضوعاإلملام 

 : وتتضمن العناصر واملـكونات األساسية التالية 
  :   املكونات الفنية وتشتمل على. أ
  .ف التعليمية أو السلوكية للتدريساألهدا .1
  .ساعد على حتقيق األهداف املنشودةحمتوى التدريس والذي ي .2
  .سائل التعليمية املناسبة للتدريسالو .3
املناسبة  للتالميذ واليت ) ية التدريس إستراتيج( إجراءات التدريس  .4

  .تعمل على حتقيق األهداف املنشودة
  .املنشودةأساليب ووسائل التقومي املناسبة للتأكد من حتقيق األهداف  .5

  .الواجبات املرتلية
  :مهارة التهيئة للدرس: ثانيا
،  التهيئة من مهارات التدريس اليت جيب أن ميتلكها املعلم  تعترب مهارة    

  .هي ضرورية لنجاح التواصل البيداغوجيو
" التـهيئة بأا )124,1986( يعرف جابر عبد احلميد وآخرون    

كل ما يقوله املعلم أو يفعله، بقصد إعداد التالميذ للدرس اجلديد، حبيث 
  ".  وجسمية قوامها التلقي والقبول يكونون فـي حالة ذهنية وانفعالية

كل " التهيئة بأا  ) 73م ، 2001(كما يعرفها حسن حسـني زيتون 
ما يقوله املعلم أو يفعله أو يوجه به التالميذ قبل بدأ تعلم حمتوي درس جديد 
  أو تعلم إحدى نقاط حمتوى هذا الدرس بغرض إعداد هؤالء التالميذ عقلياً 
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، وجعلهم يف تعلم هذا الـمحتوى أو إحدى نقاطهو وجدانياً و جسمياً ل
  ".اد للتعلم حالة قوامها االستعد

 بداية الدرس، وهذا التصـور غري ويعتقد البعض أن التهيئة تتم فقط يف
، حيتاج كل منها س عادة ما يشمل عدة أنشطة متنوعة، ذلك أن الدرصحيح

ال من غرض آلخر إيل يئة مناسبة حىت يتحقق الغرض منه ويكون االنتق
  .انتقاال تدرجيياً

جابر عبد احلميد جابر، : (ثة أنواع هي  وميكن تصنيف التهيئة إيل ثال    
  )128-127، 1986( وآخرون،
وتستخدم لتوجيه انتباه التالميذ حنو موضوع :  التهيئة التوجيهية -1

  .درس اجلديد أو إثارة اهتمامهم بهال
وتستخدم لتسهيل االنتقال التدرجيي من املـادة اليت :  التهيئة االنتقالية-2

  .  آخر   اجلديدة، أو من نشاط تعليمي إيل نشاطسبقت معاجلتها إيل املادة
نتقال إيل وتستخـدم لتقومي ما مت تعلمه قبل اال:  التهيئة التقوميية-3

  .أنشطة أو خربات جديدة
حسن  ( :وانب التاليةوتستهدف عملية التهيئة واحده أو أكثر من اجل

  ) 74، 2001،زيتون    حسني 
 الدرس اجلديد أو احدي نقاطه   تركيز انتباه التالميذ علي موضوع-1

  . عن طريق إثارة الدافعية لديهم حنو هذا الدرس أو احدي نقاطه
 تكوين توقعات لدي التالميذ لـما سيتعلمون من حمتوي هذا -2

  .الدرس، وما سوف حيققونه من أهداف
  .بات التعلم املسبقة، واستدعاؤها حتفيز ما لدي التالميذ من متطل-3
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ذ بإطار عام تنظيمي أو مرجعي ملا سوف يتضمنه حمتوي  تزويد التالمي-4
  .الدرس من نقاط وما يربطها من عالقات

وضوع الدرس  تستهدف عملية التهيئة تقومي ما سبق تعلمه وربطه مب-5
  .الستمرارية يف العملية التعليمية، وهذا يساعد علي توفر ااجلديد أو احدي نقاطه

: ، منها األساليب التاليةتخدمها املعلم متعددة ميكن أن يسوللتهيئة أساليب
  ).80- 75، 2001، حسن حسني زيتون(

حسن حسني :(وللتهيئة أساليب متعددة ميكن أن يستخدمها املعلم أمهها
 ) 80- 2001،75زيتون،

  : األسلوب األول
قى طرح األسئلة التحـفـيـزية حول موضـوع الدرس اجلديد، ويتل

وبعد االنتهاء من اإلجابة يقول املعلم لتالميذه . املعلم اإلجابات من التالمـيذ
  . ويبدأ يف تدريس عناصرهالسبورة،عنوان الدرس اجلديد مث يسجله عـلي 

  :األسلوب الثاين
. حكاية القصص، وبعد سرد القصة يناقش املعلم تالمـيذه يف أحداثها
م ومن خالل املناقـشة يتوصل التالميذ إيل أن عنوان الدرس، مث يسجل املعل

  .هذا العنوان علي السـبورة ويبدأ يف تدريسه
  :األسلوب الثالث

هلا ) صورة أو رسـم أو عينة أو فيلم قصري ( عرض وسيلة تعليمية 
مث يناقشهم فيما شاهدوا، وبعد . صلة مبوضوع الدرس أو إحدى نقاطه

املناقشة يتوقع التالميذ عنوان الدرس، فيكتبه املعلم علي السبورة ويبدأ يف 
  .املوضوعيس هذا تدر
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  :األسلوب الرابع
 فان مثالً،) الفريوسات ( فإذا كان الـدرس عن . عرض أحداث جارية

املعلم قد يبدأ الدرس بقراءة مـقال مكتوب يف إحدى الصحف اليومية 
الصادرة حديثاً عن انتشار مرض أنفلونزا الطيور، مث يسال عن امليكروب 

  ه بشكل وبائي ؟الـمسبب هلذا املرض ؟ وما سبب انتشار
 وبعد املناقـشة، يتوصل التالميذ إيل أن امليكروب املـسبب هلذا     

املرض هو أحد الفريوسات، مث يكتب املعلم عنوان الدرس علي السبورة ويبدأ 
 .يف تعليمهم نقاطه أو عناصره

  : األسلوب اخلامس
ن فإذا كا. ممارسة الطالب لنشاط من األنشطة االستقصائية أو الكشفية

، فإن املعلم قد يـبدأ الدرس بنشاط يتم "فطر عفن اخلبز"عنوان الدرس هو 
فيه توزيع قطع متـعفنة من اخلبز على التالميذ، ويطلب منهم فحصها 
بواسطة امليكروسكوب للتعرف على الكـائن الدقيق املسبب هلذا العفن، 

  .ويعترب هذا النشاط مقدمة لتعليمهم ذلك الدرس
  :األسلوب السادس 

  ربط موضوع الدرس السابق بالدرس اجلديد
، ويف هذا الدرس  يف الدرس السـابق أنواع األغذيةلقد درسنا " : مثل

، حبيث تتصف كل ر من هذه املواد وجباتنا اليوميةسـوف ندرس كيف خنتا
  "منها بالغذاء الكامل

ويبدأ يف ) الوجبة الغذائية الكاملة ( مث يكتب عنوان الدرس على السبورة 
  .شرح نقاطه
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  :ثالثاً مهارة إثارة الدافعية لدى التالميذ 
  :ميكن إعطاء تعريف أو تعريفني للدافعية حسب ما يلي

  : بأنـهـا) 54، 1993(يعرفها عـبـد احلافظ مـحـمد سالمـة 

  "الرغبة يف التعلم" 
" بأـا ) 447، 2003(كما يعرف كمال عبد احلميد زيتون     

على عوامل داخلية ، وتعتمد  تدفعنا إىل عمل شيء ماركة اليتتلك القوى احمل
  ."وأخرى خارجية 

 مما سبق يتضح أن الدافعية ضرورية حلدوت تعلم فعال له أثر بعيد     
وميكن معرفة وجود الدافعية عند . الـمدى على شخصية املتعلم وسلوكه

ة يف املواقف املتعلم من خـالل إقباله على األنشطة التعليمية واملشاركة اإلجيابي
  .لفةالتعليمية املخت

جممـوعة من "  ويـقصد مبهارة إثارة الدافعية للتعلم بأا     
التدريسية اليت يـقوم ا املعلم بسرعة ودقة وبقدرة ) األداءات(السلوكيات 

رة رغبة التالميذ على التكيف مع مـعطيات املواقف التدريسية، بغرض إثـا
على القيام بأنـشطة تعليمية تتعلق به ، وحتفيزهم لتعلم موضوع ما

حسن حسني ". ( ذلك املوضوع واالستمرار فيها حىت تتحقق أهداف
  ).337-336 ،2001زيتون،
  : عليه أن يشد انتباه التالميذ مبا يلي. 1

       .الفكاهة �
  .ات وموقع املعلم يف حجرة الدراسةتنويع احلركات واإلشار �
  .إظهار احلماس ملا يقوم بتدريسه �
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  .ونوعيتهاغيري نربات صوته وشدا ت �
  .تنويع أمناط التواصل أثناء الدرس �
  .ثناء الدرس إذا كان الدرس طويالًإعطاء فترات توقف أو راحة قصرية أ �

ية حل األلغاز، حكا: يعطي بعض األنشـطة الترويـجية مثل. 2
            .اخل..القصص، ألعاب ومباريات، 

  .لدرس الواحدسائل التعليمية يف ايستخدم عدداً متنوعاً من الو. 3
ومن . يوفر أنشطة مجاعيـة يتفاعل فيها التالميذ مع بعضهم البعض. 4

الـتمثيليات املدرسية، املعارض املدرسية، األلعاب التعليمية : ألنشطةابني هذه 
  إصدار الصحف املدرسية، أنشطة العصف الذهين، مشروعات مجاعية 

  . مسحت الفرصة بذلكة تنافسية كلما يوفر أنـشط. 5
،  آخر لتحفيز التالميذ على التعلميستخدم املكـافآت من حني إىل.  6 

 .حلوافز الداخلية غري كافية وحدهاإذا شعر أن ا
  :مهارة تنويع املثريات: رابعاً 

مجيع األفعال اليت يقوم ا املعلم دف " يقصد بتنويع املثريات 
ء سري الدرس، وذلك عن طريق التغيري االستحواذ على انتباه التالميذ أثنا

، 1986جابر عبد احلميد جابر وآخرون، ". (املقصود يف أساليب العرض
132-138(  

وتوجد أساليب عديدة وخمتلفة لتنويع املثريات، من هذه األساليب ما 
  )138-135، 1986، جابر عبد احلميد جابر وآخرون: (ييل
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  : التنويع احلركي-1
علم من موقعه يف حجرة الدراسة، ينبغي عـليه أن ويعين أن يغري امل

 الصفوف، أو يتنقل داخل الفصل باالقتراب من التالميذ، أو التحرك بني
فـمثل هذه احلركات البسيطة من . ، أو غري ذلكاالقتراب من السبورة

  .لم تعمل على جذب انتباه التالميذجانب املع
  : التركيز-2

التحكم يف توجيه ا الـمعلم دف ويقصد به األساليب اليت يستخدمه
فظية أو غري وحيدث هذا التحكم إما عن طريق استخدام لغة ل. انتباه التالميذ

  .لفظية أو مزيج منهما
  :ومن أمثلة اللغة اللفظية اليت تستخدم يف توجيه االنتباه

  .انظر إىل الشكل التوضيحي* 
  .النقطتنيالحظ ما حيدث عندما أصل هاتني * 
  .للونرق يف االحظ الف* 

  :ومن أمثلة اللغة غري اللفظية 
  . استخدام مؤشر لتوجيه االنتباه* 
  .اهتزاز الرأس* 
  .استخدام حركات اليدين* 
  . االبتسام وتقطيب اجلبني* 

  .وميكن للمعلم أن يستخدم مزجياً من اللغتني يف آن واحد
  )حيث عوجل التفاعل... انظر ص  (:التفاعل وأنواعه. 3
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  :  الصمت -4
كأسلوب ميكن استخدام الصمت والتوقف عن الـحديث لفترة قصرية، 

  : ، بطرق شىت مثليساعد على حتسني التعليم والتعلم املثريات، مما  لتنويع
 مما أصغر،يساعد الصمت على جتزئة الــمـعلومات إىل وحدات * 

  . حيقق فهماً أفضل للمادة التعليمية
 ويكون إشارة لتهيئتهم ميذ،التالميكن أن جيذب الصمت انتباه * 

  .للنشاط التعليمي اجلديد
  .معينةميكن أن يستخدم التوقف أو الصمت للتأكيد على أمهية نقطة * 
  .و يعدوا أنفسهم لإلجابة على سؤاليوفر وقتاً للتالميذ لكي يفكروا يف سؤال أ* 

  .يقدم الصمت للتالميذ منوذجاً لسلوك االستماع اجليد* 
لصمت إلظهار عدم املوافقة على سلوك غري ميكن استخدام ا* 

  .التالميذمرغـوب فيه من جانب 
   -: التنويع يف استخدام احلواس والوسائل التعليمية -5

 مبعىن املتعلم،جيب على املعلم أن يعد درسه حبيث خياطب كل حواس 
أن يستخدم أنشطة ووسائل تعليمية متنوعة تثري مجيع حـواس الــمتعلم لكي 

  .املتعلمنيتعلم الفعال وجلذب انتباه املتعلم وملراعـاة الفروق الفردية بني يتحقق ال
  :مهارة التعزيز: خامساً 

  : يوجد العديد من التعاريف متنوعة للتعزيز، منها التعاريف التالية     
) أو تقوية (العملية اليت يتم مبقتضاها زيادة "  ميكن تعريف التعزيز بأنه     

لفرد بسلوك أو استجـابة معينة، وذلك عن طريق تقدمي معزز احتمالية قيام ا
   ".- أي من الفرد -يعقب ظهور هذا السلوك أو تلك االستجابة منه 
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التعزيز بأنه عملية ) 2003 ،463( ويعرف كمال عبد احلميد زيتون     
زيادة تكرار حدوث سلوك قليل التكرار أو اإلبقاء على درجة تكرار سلوك 

  . أي املكافأة على السلوك املرغوب للتلميذر،التكراكثري 
 وللتعزيز العديد من النتائج ذات العالقة بتعلم الفرد وشخصيته وبتشكيل     

  :يلي ومن أهم هذه النتائج ما سلوكه،
 يقـوم التعزيز بإثارة الدافعية للــتعلم لدى الفرد ودفعه إىل بذل جمهود -1

  .افهومثابرة أطول وأداء أعظم لتحقيق أهد
 يعترب التعزيز وسيلة فعالة لزيـادة مشاركة املتعلم يف األنشطة التعليمية -2

  .املختلفة اليت تؤدي إىل زيادة التعلم
 يساعد التعزيز املتعلم على تقدير جناحه ويزيد من مفهوم الذات لديه ومن -3

  . بالنجاح شعوره
  .صلالف يلعب التعزيز دوراً هاماً يف حفظ النظام وضبطه يف -4
 وإمنا وحده، إن تأثري التعزيز ال يقف عند حـد سلوك الطالب املعزز -5

  .الطالبيتعدى ذلك إىل التأثري يف سلوك بقية زمالئه من 
ويوجد العديد مــن أمناط املعززات الــيت ميكن أن يستخدمها املعلم يف 

  )256- 249، 1986،  جابر عبد احلميد زيتون:يليالتدريس منها ما 
  : املعززات اللفظيةأوالً 

وامل والعبارات اليت ميكن أن ) الكلمات( هناك الـكثري من األلفاظ     
 ومن منه،يستخدمها املعلم كمعززات لفظية الستجابة التلميذ عقب صدورها 

  .حسن  جيد، صحيح، ممتاز، رائع، :األلفاظأمثلة هذه 
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  :ثانياً معززات إشارية  
صادرة من املعلم حنو التلميذ، ) جسمية(دنية  وهي تشري إىل رسـائل ب    

عقب قيام األخري باستجابة مرغوب فيها، مبعىن أن هذه املعززات تأخذ شكل 
إشارات جسدية أو حركية حتمل معناً جمداً ومرغوباً فيه للطالب، ومن هذه 

  :اإلشارات واحلركات ما يلي
  .االبتسامة .1
  .العيينالتواصل  .2
  .مرةثر من حتريك الرأس إىل األمام أك .3
  .ملس كتف التلميذ .4
  .مسح شعر التلميذ حبنو .5
  .املصافحة باليد .6

  :ومن أبرز أنواعها : املكافآت املادية : ثالثاً 
  .الدرجات أو العالمات .1
  . وهي أشياء حسية رمزية:رموز مادية .2
 وهي أشياء ذات قيمة مادية للتلميذ ومتنح له عقب قيامه :اجلوائز العينية .3

: فيها بقصد تعزيزها، ومن أمثلة هـذه اجلوائزباالستجابة املرغوب 
  ...احللوى، األقالم، النقود، امليداليات، الكتب

  :التقدير : رابعاً
ومها نوع من املعززات االجتماعيـة لتقدير االستجابة املرغوبة الصادرة من 

  :التلميذ ومن هذه املعززات
  



  التفاعل االجتماعي و الصفي  : ثالث ال الفصل 
 

 129 

  .جنازاته وبيان نقاط متيزهاملديح املسهب نوعاً ما إل .1
  .نحه شهادة تقديرم .2
  .تسجيل اسم التلميذ يف لوحة الشرف .3
  .عرض أعماله على بقية زمالئه .4
  .تعيينه رئيساً للفصل .5
         تفويضه يف اإلشراف على بعض األعمال الصفية مثل .6

  ) اخل ..مجع الكراسات، حصر احلضور، (
  .اصطحاب املعلم له يف إحدى احلفالت .7
  .املدرسةونبذة عن تفوقه يف صحيفة وضع صورته  .8

حسن حسني : ( وفيما يلي بعض سلوكيات املعلم املكونة ملهارة التعزيز    
  .)412-404  ،2001زيتون، 
  .زز السلوك املرغوب فيه فور صدورهيع �
  .املرغوب فيه حىت يقوي هذا السلوكيواظب على تعزيز السلوك  �
  .يعزز السلوك يف الوقت املناسب �
تلميذ ويف كل درس، حبيث ال ينوع من صيغ التعزيز وجيددها مع كل  �

يعتمد على منط أو منطني متكررين من أمناط التعزيز، يستخدمهم يف 
  .كل درس ومع كل تلميذ

يستخدم املعززات حبكمة وهدف، وهو تعزيز اسـتجابة معينة يراد  �
، وال يستخدمها  من كل تلميذ معني ويف وقـت حمددتكرارها

ألي تلميذ و وألية بشكل عشوائي أو بإفراط فيمنح املعززات 
  .استجابة ويف أي وقت
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يعمل على أن تكون قوة الـمعززات وعددها متناسبة مع طبيعة جدة  �
؛ فاالستجابة اليت تتميز دة االستجابة الصادرة عن التلميذوجو

باإلبداع أو اليت تدل على اإلجادة والتحسني الكبري يف سلوك التلميذ 
، وحيدث العكس يف حالة تقوة وبأكرب عدد ممكن من املعززاتعزز ب

  .االستجابات النمطية أو البسيطة
  .يعدل بني التالميذ يف التعزيز �

 : مهارة طرح األسئلة الشفهيةً.سادسا
مجلة استفهامية أو طلب يوجـه إىل "ميكن تعريف السـؤال على أنه 

بفرض إثارة استـجابة لفظية ) تالميذ(أو عدة أشخاص ) تلميذ(شخص معني 
، أو بفرض حثه أو حثهم على توليد األسئلة، أو بفرض لفت منه أو منهـم

  ".انتباهه أو انتباههم ألمر معني
مـثري عقلي حمدد وقصري وواضح يؤدي إىل حدوث استجابة  " أو هو

  ".فورية تتوقف يف النوع والدرجة على نوع هذا املثري ودرجته 
لة مج" السؤال بأنه ) 486، 2003(ويعرف كمال عبد احلميد زيتون 

تبدأ بأداة استفهام توجه إىل شخص معني لالستفسار عن مـعلومات معينة، 
ويعمل هذا الشخص فكره يف معناها ليجيب بإجابة تتفق مع ما تتطلبه هذه 

  ".اإلجابة من استفسار
) األداءات(جمموعة من السلوكيات " ويقصد مبهارة طرح األسئلة بأا 
 وبسرعة وبقدرة على التكيف مع التدريسية اليت يقوم ا املعلم بدقة

  :مـعطيات املوقف التـدريسي، وتـتعلق بكل من 
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   توجيه السؤال  )ب (                           إعداد السؤال) أ( 
  االستماع إىل اإلجابة ) ه(                    ايباختيار التلميذ ) ج(
  عاجلة إجابات التالميذ  م )ح(             ار عقب مساع اإلجابةاالنتظ) ز(
  تشجيع التالميذ على توليد األسئلة وتوجيهها ) ط(
   ".التعامل مع أسئلة التالميذ ) ى(

"  كما يـعرف كمال عبد احلميد زيتون مهارة طرح األسئلة بأا 
وتظهر من , م ا املعلم يف املوقف التعليميجمموعة اإلجراءات اليت يقـو
د التخطيط للسؤال يات الواجب إتباعها عنخالهلا مدى معرفته باألساس

لة وإجادته ألساليب ومدى استخدامه جلميع أمناط األسئ, )صياغة السؤال(
  . "بعة يف معاجلة إجابات التالميذ واألساليب املت, توجيه السؤال

، جند أن هذه املهارة  السابقني ملهــارة طرح األسئلةووفقاً للتعريفني
  : رعية ينبغي أن ميتلكها املعلم وهذه املهارات هيتشتمل على أربع مهارات ف

  .مهارة صياغة األسئلة وترتيبها �
  . مهارة توجيه األسئلة �
  . مهرة معاجلة إجابات الطالب �
  . مهارة التعامل مع أسئلة الطالب �

كمال عبد احلميد .( وفيما يلي شرح موجز لكل مهارة من هذه املهارات
  )500-488، 2003 زيتون،
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  :هارة صياغة األسئلةم: أوالً
تعترب مهارة صياغة األسـئلة من مهارات طرح األسئلة اليت جيب أن 

  .يـمتلكها املعلم ويستخدمها عند قيامه مبمارسة عملية التدريس
وتتطلب الصياغة اجليدة لألســئلة من املعلم مراعاة بعض املعايري أو 

  :اإلرشـادات األساسية التالية
  .ف التدريسية املراد حتقيقهاألهداارتباط األسئلة با .1
تنوع مستويات األسئلة، فـال تتركز فقط حول جمموعة أسئلة  .2

املستويات الدنيا من التفكري، بل تتضمن أيضاً أسئــلة املستويات 
  . املتوسطة وكذلك أسئلة املستويات العليا للتفكري اليت تتعلق بصنافة بلوم

  .ح األسئلة وجتنب األسئلة الغامضةوضو .3
  .األسئلة اليت تتطلب اإلجابة بنعم أو ال دون التعليلجتنب  .4
، يف السؤال املركـب الذي جيب أن يستدعي السؤال فكرة واحدة .5

يشمل أكثر من فكرة ميثل عائقاً أمام التلميذ يف تنظيم إجاباته حول كل 
  .فكرة على حـدة

أن تكون صياغة األسئلة يف أقل عدد ممكن من الكلمات، فاألسئلة  .6
صياغة تكون أقل وضوحاً للطالب ويصعب عليه إدراكها وتسبب طويلة ال

  . الشعور بالضيق
أن تكون الكلمات املستخدمة يف صياغة السؤال مألوفة وهلا مدلول  .7

  .عقلي واضح لدى التلميذ
  .لسؤال صحيحاًأن يكون التركيب اللغوي ل .8
  . أال يـوحي السؤال باإلجابة الصحيحة للتلميذ .9
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  . لميةأن يكون للسؤال قيمة ع .10
ضرورة ترتيب األسئلة بشكل منطقي ومتتابع وحيسب ترتيب توجيهها  .11

   .أثناء الدرس
  .أن يكون عدد األسئلة وزمن اإلجابة ا مناسباً لوقت احلصة .12
  :مهارة توجيه األسئلة: ثانياً 

 : وتتكون هذه املهارة من جمموعة من السلوكيات أو املهارات الفرعية وهي

   .ة لتوجيه األسئلةخيتار أألوقات املناسب .1
تركيب يلقى الـسؤال بلغة بسيطة ومفهومة ومباشرة حبيث يكون  .2

  .السؤال منصباً على املضمون
  . يلقى السؤال بنربة فيها احلماس والتشجيع على اإلجابة .3
يلقى السـؤال بالسرعة املناسبة حسب مستوى السؤال املطروح،  .4

  -وم مثال ة بل يف صناف–فأسئلة املسـتويات الدنيا من الـتفكري
، أما أسئلة املستويات املتوسطة والعليا فيلقيها ميكن توجيهها بسرعة

  . ببـطء حىت ميكن فهم املقصود منها
يوجه السؤال إلــى مجيع التالميذ وليس لتلميذ معني أو جمموعة  .5

  . من التالميذ
  .تنوعة ويراعى العدالة يف توزيعهايوجه أسئلة م .6
  .شاركة يف اإلجاباتمليشجع مجيع التالميذ على ا .7
قبل أن يسمح ألول تلميذ باإلجابة، ) فترة سكوت(ينتظر فترة من الـوقت  .8

  .  ثانية15 ثوان حىت 3وهذه الفترة تتيح له الفرصة للتفكري، ومتتد من 

  .عدم السماح باإلجابات اجلماعية .9
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  . يطلب من أحد التالميذ اإلجابة عن السؤال .10
  . ب وحثه على اإلجابة باللغة الفصحىينظر باهتمام إىل التلميذ اي .11
  .إعطاء فرصة للتلميذ إلكمال إجابته وعدم مقاطعته  .12
  . ال يسمح مبقاطعة التلميذ ايب من قبل زمالئه .13
  .تسجيل بعض عناصر إجابة التلميذ على السبورة إذا كان ذلك ضرورياً .14

  :مهارة معاجلة إجابات التالميذ: ثالثاً  
  :عة من السلوكيات أو املهارات الفرعية وهيوهذه املهارة تتضمن جممو

، فال يعيد طرح السؤال الواحد إىل تلميذ ال يتجاهل إجابة أي تلميذ .1
  .أن يعقب على إجابة التلميذ األولآخر أو يطرح سؤاالً جديداً قبل 

  .ال يتسرع يف اإلجابة على السؤال الذي طرحه على التالميذ  .2
  .اً على إجابات التالميذ اخلاطئةعليقال يستخدم عبارات حمبطة أو ساخرة ت .3
جابة الطالب حسب صحة هذه ينوع من أساليب التعامل مع إ .4

  :، ويوجد أربعة أشكال رئيسية هلذه اإلجابات هياإلجابة
  .بة صحيحة متاماً ومصاغة بشكل جيد إجا-أ

  . إجابة صحيحة لكنها غري مصاغة بشكل دقيق علمياً-ب
  .زء من اخلطأ إجابة فيها جزء من الصحة وج-ج
  .أو اإلجابة اخلاطئة) ال أعرف(بة  إجا-د

       :وفيما يلي بيان لكيفية تعامل املعلم مع كل منها
ميكن أن : كيفية التعامل مع اإلجابة الصحيحة املصاغة بشكل جيد) أ  ( 

  :يتعامل املعلم مع هذه اإلجابة بواحدة أو أكثر من األساليب التالية
  .حيحة بأساليب لفظية أو غري لفظية الصتعزيز اإلجابة) 1-أ ( 
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  .ذ حبماس وبصوت يسمعه مجيع الطالبترديد إجابة التلمي) 2-أ ( 
يب بعد إجابته عن توجـيه سؤال أو أكثر إىل نفس التلميذ ا) 3-أ ( 

، بفرض توسيع تلك اإلجابة أو إعطاء أمثلة لتفسريها أو السؤال األصلي
  .بفرض رفع مستوى التلميذ تفكريياً

كيفية التعامل مع اإلجابة الصحيحة املصاغة بشكل غري دقيق ) ب (
 إال أا يف الفهم،ميكن أن خيرب املعلم التلميذ بأن إجابته تدل على : علمياً

  . أكثر دقةحاجة إىل إعادة صياغتها بشكل
: بة اليت فيها جزء صحيح وجزء خاطئكيفية التـعامل مع اإلجا) ج  (

  :واحد أو أكثر من األساليب اآلتيةلم مع هذه اإلجابة بميكن أن يتعامل املع
،  إجابته فيها جزء صحيح وجزء خاطئيـشري إىل التلميذ بأن) 1-ج (

  .فكر يف تصحيح اجلزء اخلاطئ بنفسهوأن علية الت
طـرح سؤال أو عدة أسـئلة على نفس التلميذ ايب ) 2-ج (

  .مل على تصحيحهتستهدف مساعدته على أن يكتشف اخلطأ بنفسه والع
بيان تـزويد التلميذ بتلميحات لفظية مبـاشرة تعمل على ) 3-ج (

  .اجلزء اخلاطئ ومن مث تصحيحه
: أو اإلجـابة اخلاطئة ) ال أعرف(كيفـية التعامل مع اإلجابة ) د  ( 

  :احدة أو أكثر من األساليب اآلتيةميكن أن يتعامل املعلم مع هذه اإلجابة بو
أخرى يف السؤال مع لميذ التفكري مرة يطلب من الت) 1-د(

  .تشجيعه لفظياً
  .إعادة صياغة السؤال بعبارات أسهل) 2-د(
  .فرعيةتبسيط السؤال أو جتزئته إىل عدة أسئلة ) 3-د(
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  . سؤال ثان أسهل من السؤال األصليإعطاء) 4-د(
طـرح سـؤال أو عدة أسئلة ملساعدة التلميذ على ) 5-د(

  .حيحه بنفسهشاف اخلطأ، ومن مث تصاكت
 . السؤال إىل تلميذ آخر ليجيب عنهإعادة توجيه) 6-د(

  :مهارة تسيري وإدارة الفصل : سابعاً 
  :توجد تعريفات عديدة إلدارة الفصل وننتقي منها التعريفات التالية

تسيري ) 306 ،1986( يعرف جابر عبد احلميد جـابر وآخرون     
  :وإدارة الفصل بأا

ة اليت يستـخدمها املعلم لتنمية األمناط السلوكية املناسبة جمموعة من األنشط" 
 وتنمية العالقات اإلنسـانية املناسبـة،لدى التالميذ، وحذف األمناط غري 

  ". وخلق جو اجتماعي فعال ومنتج داخل الفصل واحملافظة على استمراره جليدة،ا

  :إدارة الفصل بأا) 55 ،1993(ويعرف عبد احلافظ حممد سالمة 
جمموعة من األنشطة اليت يسعى املعلم مـن خالهلا إىل خلق وتوفري جو " 

، وبني التالميذ ة اإلجيابية بني املعلم وتالميذهصفي تسوده العالقات االجتماعي
  ".أنفسهم داخل غرفة الصف

  :بأا) Gaston Mialaret 1991(كما يعرفها غاستون مياالريه 

 يستخدمها املعـلم يف تنمية أمناط جمموعة من العمليات واألنشطة اليت" 
نمية الـعالقات ، وتالتالميذ، وحذف أمناط غري مناسبةسلوكية مناسبة لدى 

  ". ، واحملافظة على استمراريتهااإلنسانية اجليدة
مهارة تسيري وإدارة  )512، 2003(عرف كمال عبد احلميد زيتون وي

  : الفصل بأا
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يتضمن املعـارف واملهارات، والذي جممل السلوك التدريسي الفعال الذي " 
يكتسبه املعلم وينعكس أثره على أدائه ملهام ختطيط القواعد واإلجـراءات، 

، وذلك من ، وضبط سلوكيات التالميذ بيئة الفصل فيزيقياً واجتماعياًوتنظيم
  ".خـالل حتـقيق األهداف التـعليمية املرجوة يف الفترة الزمنية احملددة هلا 

 أن تسيري وإدارة الفصل جانب هام من جـوانب عملية يتضح مما سبق
التدريس، واكتساب هذه مهارة من قبل املعلم تساعده على جنـاح عملية 
التدريس وحتقيق أهدافها بدرجة كبرية، أي حتقيق التعلم الفعال، كما تعمل 

    .على جناح املعلم يف مهنته
  :رة الفـصل يف مخس مهام هيومن خالل التعاريف السابقة تتحدد مهام تسيري وإدا

ختطيط القواعد واإلجراءات اليت يتم عن طـريقها توفري النظام داخل  .1
قت أطول لعملية الـتعليم الفصل،وجتنب الفوضى، وتـوفري و

ميذ يف إجناز األعمال ، باإلضافة إىل توفري فرص مشاركة التالوالتعلم
  .بصورة أفضل

  .زيقية حلجرة الدراسةتنظيم البيئة الفي .2
  .البيئة االجتماعية حلجرة الدراسةتنظيم  .3
ضـبط سلوكيات التالميذ أي تعزيز أمناط الســلوك املرغوب فيه  .4

  .ذف أمناط السلوك غري املرغوب فيهوح
مـتابعة تقدم التالميذ، ويتم ذلك باستخدام سجل خاص حبضور  .5

وغياب التالميذ بالنظام الـمتفق عـليه، وإعداد السجالت اخلاصة 
لتالميذ ومشكالم،وإظهار نواحـي التقدم اخلاصة بـكـل بدرجات ا
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تلميذ من مشاركة يف املواقف التعليمية وأداء الواجبات املنـزلية، مـع 
  .فوقني إلبراز نواحي التفوق لديهمتـحـفيز التالميذ املت

  : مداخل تسيري وإدارة الفصل*
  : وهناك ثالث مداخل رئيسية لتسيري وإدارة الفصل وهي 

  . تعديل السلوكمدخل .1
  .مدخل اجلو االجتماعي االنفعايل .2
  .مدخل عمليات اجلماعة .3

جابر عبد احلميد جابر : (وسوف يتم عرض هذه املداخل على النحو التايل
  ). 333-304، 1986وآخرون، 

  :مدخل تعديل السلوك. أوالً
يقوم هذا املـدخل على مبدأ أن السلوك كله متعلم، ويعتقد أصحاب هذا 

  : التلميذ سيء السلوك لسببنيخل أناملد
  . أنه تعلم أن يسلك بطريقة غري مناسبة-1
  . أنه مل يتعلم أن يسلك سلوكاً مناسباًً-2

ويرى أصحاب هـذا املدخل أن اكتساب سلوك معني يؤدي إىل نوع ما من 
  :أنواع التعزيز التالية

سليماً ويـنظر إليه كمكافأة للتلميذ الذي يسلك سلوكاً : التعزيز املوجب* 
  .حىت يستمر هذا السلوك ويتدعم

ويتم فيه تدعيم السلوك السليم عن طريق استبعاد : التعزيز السـليب* 
  .مثري غري سار
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وهو استخدام مثري غري سار كوسيلة حلذف سلوك غري : الـعقاب* 
  .فيهمرغوب 

ويعين اسـتبعاد املكافأة أو الثواب مما يترتب عليه ضعف : االنـطفاء* 
  .ك ونقصان تكراره حىت خيتفي يف اية األمريف السلو

وحتدد درجة الثواب أو العقـاب يف ضوء قدرته على زيادة تكرار حدوث 
  .السلوك السليم وتقليل حدوث السلوك السيئ

  :وللعقاب مميزات وعيوب فمن مميزاته
  .لةمينع سلوك التلميذ السيئ أو يقلل من حدوثه لفترة طوي .1
ييز بني األمناط السلوكية السليمة واألمناط يساعد التالميذ على التم .2

  .السلوكية السيئة
  .السيئةيقلل من احتمال تقليد تــالميذ الفصل اآلخرين لألمناط السلكية  .3

  :أما عيوبه فقد يؤدي استخدام العقاب إىل واحدة أو أكثر من النتائج التالية
  .جعل التلميذ املعاقب عدوانياً .1
  .، واالنطواء على نفسهليمية كليةملواقف التعانسحاب التلميذ املعاقب من ا .2

جعل التلميـذ املعاقب سلبياً بالنسبة لذاته أو بالنسبة للمواقف،  .3
  .والشعور بعدم الثقة يف النفس

استـجابات وردود أفعال من زمالء التلميذ املعاقب كالسخرية  .4
  .والتعاطف معه وعمل ضجيج داخل الفصل
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  :ي االنفعايلمدخل اجلو االجتماع. ثانياً 
 إن التسيري واإلدارة الفعالة للفصل تقوم على أساس العالقات الطيبة بني     

ومن األمور اهلامة يف مدخل اجلو . املعلم والتالميذ وبني التالميذ أنفسهم
  :االجتماعي االنفعايل

o  الوجدانية وتقبل املعلم لتالميذهتأكيد أمهية املشاركة.  
o سانية الطيبة داخل حجرة الدراسةنتأكيد أمهية العالقات اإل.  
o  تشعر التلميذ بأن املعلم مهتم بهتأكيد أمهية األمناط السلوكية لدى املعلم اليت.  

وجيب أن يدرك املعلم أن تيسري التعلم لدى التالميذ يتوقف على 
  :اخلصائص التالية 

  .الواقعية عند املعلم �
  .تقبل املعلم وثقة التالميذ �
 .ية للتالميذشاركة املعلم الوجدانم �

 :مدخل عمليات اجلماعة. ثالثاً 
  : يقوم هذا املدخل يف تسيري وإدارة الفصل على جمموعة من املسلمات هي    

  .الفصلأن التعلم املدرسي حيدث يف سياق اجتماعي يتمثل يف مجاعة  �

أن مجاعة الفصل نسق اجتماعي له خصائص يشترك فيها مع مجيع  �
  .االجتماعيةاألنساق 

  .الفصلل الرئيسي للمعلم هو أن يكون مجاعة فعالة ومنتجة يف أن العم �

) Schmuck&Schmuck,1975"(مشك ومشك "ولقد حدد 
  :ست خصائص متيز اجلماعة الفعالة عن غريها وهي
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  : التوقعات* 
ويقصد ا تلك املدركات اليت تتوفر لدى املعلم والتالميذ عن عالقتهم 

واجلماعة الفعالة هي اليت  توقعات فردية، ، وهيبـعضهم بـبعض
  .وواضحةتكون توقعاا دقيقة 

  : القيادة* 
وهي جمموعة من األمناط السلوكية اليت تساعد اجلماعة على التقدم 
لتحقيق أهدافها، وهذه األنـماط تشمل األفعال اليت تساعد على 
وضع معايري اجلماعة وحتديدها، وحني يشارك التالميذ املعلم يف 

  .من املرجح أن يكونوا مسئولني عن سلوكهمقيادة الفصل ف
  : اجلاذبية* 

وهي تـشري إىل أمناط الصداقة يف اجلماعة الصفية وميكن أن توصف 
بأا مستوى الصـداقة اليت تتوافر بني أعضاء اجلماعة، ولذلك فإن 

 .معلم الفصل الكفء هو الذي ينمي عالقات إجيابية بني األعضاء
  : املعايري* 

ت اليت تتواصل مبا ينبغي أن يكون عليه تفكري وشعور فهي التوقعا
 وهي تساعد على فهم ما هو .سلوكهمأعضاء اجلماعة وكذلك 

  .متوقع منهم وما يتوقعونه هم من اآلخرين
  : التواصل أو التفاهم* 

 فأي حوار بني أعضاء اجلماعة لفظياً،سـواء أكـان لفظياً أو غري 
هم الفرد ملشاعر اآلخرين، يستلزم قـدرة إنسانية فرديه على ف
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والتواصل هـو الوسيلة التـي يتم عن طريقها تفاعل ذو معىن مع 
  .األعـضاء، ومن خالله حتدث عمليات اجلماعة يف الفصل

  : التماسك* 
ويـهتم التماسك بالشعور الذي يتم بني األعضاء حنو مجاعة 
الفصل،ويـختلف التماسك عـن اجلاذبية حيث يؤكد عالقة الفرد 

اجلماعة ككل،والتـماسك ضروري وجوهري إلنـتاج ب
  . جلماعات املتماسكة اليت تتميز بشكل واضح بتوافر معايري راسخة هلاا

  وتوجد مداخل أخرى يلجأ إليها املعلمون يف إدارم للفصل ومن هذه
  :املداخل 
   املدخل التسلطي -1
   املدخل الدميقراطي -2

كمال عبد احلميد : (نحو التايلوسوف يتم عرض هلذين املدخلني على ال
 )530-528، 2003زيتون، 
  :املدخل التسلطي. 1

  :يستخدم املعلم يف هذا املدخل املمارسات العملية التالية يف صفه
  .ماح للتالميذ بالتعبري عن آرائهماالستبداد بالرأي وعدم الس �
  .والتخويفاستخدام أساليب الفرض واإلرغام واإلرهاب  �
  .شعدم السماح بالنقا �
ينعزل عن التالميذ وال حياول التعرف عليهم وعلى مشـكالم،  �

  .وبينهموال يهتم بالعالقات اإلنســانية بينه 
  .م باملتدرسنيالتحكم الدائ �
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  ).نظام صارم(توقع التقبل الفوري لكل أوامره  �
  .مينح القليل من الثناء العتقاده أن ذلك يفسد التالميذ �
  .ا ما تركوا ألنفسهميعتقد أن الطالب ال يوثق م إذ �
حياول أن جيعل التالميذ يعتمدون عليه شخصياً باستمرار وهذا  �

  .املدخل ال حيقق التعلم الفعال
  :املدخل الدميقراطي. 2

 معينه،إن املعلم املتبع هلذا املدخل يف إدارته لفصله يقوم مبمارسات سلوكية 
  :وأهم هذه املمارسات ما يلي

  .ميذإتاحة فرص متكافئة بني التال .1
إشـراك التالميذ يف املناقشة وتبادل الرأي ووضع األهداف ورسم  .2

  .خلطط، واختاذ القرارات املختلفةا
  .تنـسيق العمل املشترك بينه وبني التالميذ، وبني التالميذ بعضهم البعض .3

  .ينة الالزمة للقيام بعملية معينةالعمل على خلق جو يشعر بالطمأن .4
ى جهد مستطاع يف سبيل إقباهلم على استشارة مهم التالميذ لبذل أقص .5

  .التعليم والتعلم
   .احترام قيم التالميذ وتقدير مشاعرهم وتطلعام .6
إتاحـة احلرية الفكرية لكل التالميذ والثـقة فيهم ويف قدرام  .7

يل عليهم وكذلك عدم التساهل والرغبة يف التعامل مهم وعدم التعا
  .معهم
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  :ةمهارة التلخيص أو اخلامت: ثامناً
 يشري التلخيص إىل تلك األفعال أو األقوال اليت تصدر عن املعلم، واليت     

جابر عبد احلميد جابر . (سبةيقصد ا أن ينتهي عرض الدرس اية منا
   .)140، 1986وآخرون، 

مهية ، ولذلك فإن له أتلخيص آخر مرحلة من مـراحل الدرس وميثل ال    
   :منهاتلخيص حيقق وظائف عديدة ؛ فالكبرية يف حتقيق أهداف الدرس

  .تالميذ وتوجيههم إىل اية الدرسجذب انتباه ال. 1     
  .يم املعلومات يف عقوهلم وبلورايساعد التالميذ على تنظ. 2     
  . الدرس وتأكيدها وربطها مع بعضهاإبراز النقاط اهلامة يف. 3     
 ميكن استخدامها  وفيما يـلي يتم عرض نوعـني رئيسني من الغلق    

جابر عبد احلميد جابر ( : منفردين أو جمتمعني حسب ما يقتضيه املوقف، ومها
  ) 144، 1986وآخرون، 

  : ويتميز بعدة خصائص هي:تلخيص املراجعة. 1
يعمل هذا النوع من الغلق على جذب انتباه التالميذ إىل نقطة  �

  .اية منطقية الدرس 
  .يف العرض الذي قدمه املعلمئيسية يستخدم ملراجعة النقاط الر �
  .تخدمة يف تعلم املادة خالل العرضيراجع النتائج املس �
  .موضوع معنييلخص مناقشات التالميذ حول  �
  .هوم أو مبدأ أو موضوع سبق دراستهيربط موضوع الدرس مبف �
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وهذا الـنوع مـن الغلق مناسب لالستخدام إذا أراد املعلم أن        
 أفكارهم حول مفهوم معني بواسطة امللخص املعد يساعد تالميذه على تنظيم

  .مسبقاً أو امللخص السبوري
  : ويتميز هذا النوع باخلصائص التالية:تلخيص النقل. 2
وينتقل م إىل يلفت انتباه التالميذ إىل نقطة النهاية يف دراسة املوضوع * 

  .دراسة موضوع جديد
معلومات سبق ات جديدة من يطلب من التالميذ استـخالص معلوم* 

  .دراستها
  .يسمح للتالميذ مبمارسة ما سبق أن تعلموه أو التدريب عليه* 

  



«∞NOµU‹ 
Ë«∞LRßºU‹ «∞dßLOW

Ë«∞∑FU±q ±FNU
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  ل ـالتواص ات ـأساسي  و  عامة لـملوضوع التواص التعرض بعد        

 اليت تتناول البيداغوجي يف ما سبق، سنقدم يف ما يلي هيكلة الوزارات

، حبيث ميكن التواصل معها من قبل املركز املعد هلذه اإلنسان موضوعا هلا

 والبحث العلمي، ، وزارة التعليم العايل الوطنيةوزارة التربية: الوثائق، وهي 

مع العلم أن . وزارة التكوين املهين، وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة

علومات كافية للتواصل معهما املالوزارتني األوليتني متكنا من احلصول على 

  .      بينما األخريات مل تسمح بتقدمي هذه املعلومات
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  : اهليكلة التنظيمية

ا يلي اهليكلة التنظيمية اليت تتكون منها وزارة التربية الوطنية  يف منقدم

واملؤسسات التابعة هلا خارج مقر الوزارة ، وذلك من خالل اجلدول الذي يتضمن 

   .كال من اهليئة أو املؤسسة

  

  GOLF   وزارة التربية الوطنية

  شارع بكني، املرادية اجلزائر8: العنوان

 املرادية

ع حممد بوجعطيط القبة  شار14: العنوان

 اجلزائر             

 ناصرعال

  

  )le ministre      ( الوزير

  األمني العام

) secrétaire général ( 

 الديوان رئيس

) chef de cabinet(  

  مديرة الدراسات  

)directeur d'études ( 

   مديرة الدراسات   

) directeur d'études( 
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   مساعد إداري رئيسي

)assistant principal( 

 االستقبال

 مكتب الربيد العام* 

 املفتشية العامة

وجية و اإلدارية و املالية غشؤون التعليم و التكوين من جوانبه البيداتتوىل 

 لضمان السري احلسن للمؤسسات  

 املفتش العام 

 مفتشون مركزيون 

...............  

    :املديريات

 اسي مديرية التعليم األس. 1

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

 D/E-F  مديرالتعليم األساسي    

  املديرية الفرعية للتنظيم املدرسي وضبط املقاييس  

 املديرية الفرعية للربامج واملواقيت و املناهج والوسائل التعليمية للتعليم 

 االبتدائي

ج والوسائل التعليمية للتعليم  املديرية الفرعية للربامج واملواقيت و املناه

 .املتوسط

  املديرية الفرعية  للتعليم املتخصص
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   مديرية التعليم الثانوي العام 2. 

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL  

 D/E.S.G   مدير التعليم الثانوي العام      

 املديرية الفرعية للتنظيم املدرسي وضبط املقاييس   

 ديرية الفرعية للربامج واملواقيت و املناهج والوسائل التعليمية  امل

  املديرية الفرعية  للتعليم املتخصص

  

   مديرية التعليم الثانوي التقين .3

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE   

 D/E.S.T الثانوي التقين مدير التعليم

 يت و املناهج والوسائل التعليمية  املديرية الفرعية للربامج واملواق

  املديرية الفرعية للعالقات مع خمتلف القطاعات والتداريب

  املديرية الفرعية للتنظيم املدرسي وضبط املقاييس  
 

  DIRECTION DE LA FORMATION مديرية التكوين .4

      D/F مدير التكوين

  املديرية الفرعية للتكوين األويل

  عارفرعية لتحسني املستوى وجتديد امل املديرية الف

  املديرية الفرعية لربامج التكوين 
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 مديرية األنشطة الثقافية والرياضية والنشاط االجتماعي. 5

DIRECTION DES ACTIVITES  CULTURELLES ET 

SPORTIVES ET DES ACTIVITES SOCIALES       

    D/A.C.S.A.S الجتماعي األنشطة الثقافية والرياضية والنشاط امدير  

  املديرية الفرعية لألنشطة الثقافية

  املديرية الفرعية لألنشطة الرياضية والصحة املدرسية

  املديرية الفرعية للخدمات االجتماعية

 مديرية الدراسات القانونية والتعاون . 6

DIRECTION DES ETUDES JURIDIQUES ET LA COOPERATION  

 D/E.J.C قانونية والتعاون الدراسات المدير

 املديرية الفرعية للتعاون والعالقات الدولية

 املديرية الفرعية للدراسات القانونية

 املديرية الفرعية للمنازعات

   املالية والوسائل مديرية. 7    

DIRECTION DES FINANCES ET DES MOYENS  

 D/F.M مدير املالية والوسائل  

 صاية على املؤسساتاملديرية الفرعية للو

 املديرية الفرعية للميزانية

 املديرية الفرعية للمحاسبة

 املديرية الفرعية للوسائل واملمتلكات

 CONTROLEUR FINANCIEاملراقب املايل   
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 مديرية التوجيه والتقومي واالتصال   . 8

DIRECTION DE L'EVALUATION DE L'ORIENTATION ET 

DE LA COMMUNICATION    

   D/.E.O.C   مدير التوجيه والتقومي واالتصال

 املديرية الفرعية للتقومي 

 املديرية الفرعية للتوجيه واالتصال

 املديرية الفرعية للوثائق

     مديرية املستخدمني. 9

  DIRECTION DES PERSONNELS 

  D/P   مدير املستخدمني

 املديرية الفرعية للمستخدمني املسريين مركزيا

 املديرية الفرعية ملتابعة التسيري الالمركزية

 املديرية الفرعية للقوانني األساسية واملسار املهين

   مديرية التخطيط  .10

 DIRECTION DE LA PLANIFICATION   

 مدير التخطيط     

 املديرية الفرعية للتخطيط واخلرائط املدرسية

 املديرية الفرعية لإلحصائيات

  لضبط مقاييس املنشآت والتجهيزاتاملديرية الفرعية

 املديرية الفرعية للدراسات املستقبلية
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   السكو –يونسكو  اللجنة الوطنية اجلزائرية .11

                    ALGERIENNE COMMISSION NATIONAL 

UNESCO-ALECSO 

 :املراكز والدواوين الوطنية .12

LES CENTRES ET OFFICES NATIONAUX 

                                              ONEFD    عن بعد و التكوينللتعليمالديوان الوطين 

  اجلزائر- شارع بن شنب  3   

   CNDP املركز الوطين للوثائق التربوية

 CAMEMD وصيانتها مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية  

  واهموحتسني مست  املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية

 ONEC الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات  

 ONPS الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية  

 ONAEA الديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبار  

  INREاملعهد الوطين للبحث يف التربية     

   CNP اللجنة الوطنية للمناهج    

 قصر الشعب / عليم األمازيغيةلت  املركز الوطين البيداغوجي واللغوي

CNPLET 
املركز الوطين إلدماج االبتكارات البيداغوجية تنمية تكنولوجيات اإلعالم 

 CNIIPDTICE   واالتصال يف التربية

……….  
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  .اهليكلة التنظيمية

نعرض يف ما يلي اهليكلة الكلية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي من 

لديوان واملفتشية العامة مث املديريات واملديريات الفرعية ا رئاسة األمانة العامة إىل

  .   ووسائل االتصال ا حسب ما تيسر لنا حصوله من معلومات

  األمانة العامة

  :ا
	�� ا���م
  مدراء دراسات) 03(يساعد األمني العام ثالثة 

 اولمدير الدراسات 

  ثانمدير الدراسات  

    ثالثمديرة الدراسات  

...........................  

   ديوان الوزير 

  : رئيس الديوان

................................  

  املفتشية العامة

  : العام  املفتش

.....................................................................  

  )ذكر البعض(تتكون املفتشية من 

  )غرب(مفتش بيداغوجي جهوي

................................................................  
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  ): شرق(مفتش بيداغوجي جهوي

...........................................................  

  ):وسط(مفتش بيداغوجي جهوي

......................................................  

   أول  مفتش

....................................................  

   ثاين  مفتش

.....................................................  

  ثالث مفتش

..................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 رمسية والـتـعامل معهاالـهيـئات واملـؤسـسات الـ : الفصل الرابع 

 

 152 

    املديريات

  .بحث والتكوينمديرية الدراسات ملا بعد التدرج وال �

  .مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي �

  .مديرية شبكات وأنظمة اإلعالم واالتصال اجلامعية   �

  .مديرية التعاون والتبادل ما بني اجلامعات   �

  .مديرية املوارد البشرية   �

  .مديرية التخطيط واالستشراف �

  .مديرية امليزانية والوسائل ومراقبة التسيري �

  .مديرية الدراسات القانونية األرشيف �

  العايل يف مرحلة التدرجمديرية التكوين . 1

    التنظيم

   :املدير

   :فرعية مديريات) 4(تتكون من أربع 

  . للمتابعة البيداغوجيةة الفرعييةاملدير.1.1

   . للعلوم االجتماعية واإلنسانية واآلداب واللغاتة الفرعييةاملدير. 2.1

   . لإلعتمادات واملراقبة واملعادالتة الفرعييةاملدير. 3.1

  مديرية الدراسات ملا بعد التدرج والبحث والتكوين. 2

  والتكوين مهام مديرية الدراسات ملا بعد التدرج والبحث...

 1423 ذي القعدة عام 2 مؤرخ يف 01- 03التنفيذي رقم  طالع املرسوم :املهام

ن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة التعليم العايل املتضم ،2003 يناير سنة 4املوافق 

 2رقم  اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلريدة الرمسية للجمهورية.والبحث العلمي

  2003 جانفي 8املؤرخ يف 
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  ذها،تصور سياسة تطوير التكوين يف الدراسات ملا بعد التدرج وتنفي �

حتديد شروط تأهيل املؤسسات اليت تتكفل بالتكوين يف دراسات ما بعد  �

  .التدرج والتأهيل اجلامعي

  .حتديد شروط وطرق إعداد برامج التكوين يف دراسات ما بعد التدرج �

القيام باملتابعة واملراقبة املستمرة للتكوين العايل يف دراسات ما بعد التدرج،  �

  .وإعداد حصيلتها وتقوميها

عداد واقتراح كل إستراتيجية لترقية البحث والتكوين يف مؤسسات إ �

  .أخرىالتكوين العايل التابع لقطاعات 

  .التنظيم

   : املدير

  فرعية مديريات) 3(تتكون من ثالث 

   . للتكوين ملا بعد التدرج يف العلوم الطبيةة الفرعييةاملدير. 1.2

دراسات فيما بعد التدرج  للتكوين يف الدكتوراه والة الفرعييةاملدير. 2.2

   .املتخصص

   . للبحث والتكوينة الفرعييةاملدير. 3.2

  مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 3

  مهام مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي...

 يناير 4 املوافق 1423 ذي القعدة عام 2  مؤرخ يف01-  03التنفيذي رقم املرسوم

تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة التعليم العايل والبحث  ، يتضمن2003سنة 

   املؤرخ 2  رقم   الشعبيةالاجلزائرية الدميقراطية اجلريدة الرمسية للجمهورية.العلمي

  2003  جانفي8يف 

  .حتديد واقتراح الربامج الوطنية ذات األولوية اخلاصة بالبحث �

  .تنفيذ توصيات الس الوطين للبحث العلمي وضمان سري أمانته �
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  .القيام بتقييم مستمر لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي �

  .إعداد امليزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي �

  .ية لتثمني نتائج البحثاقتراح تدابري حتفيز �

  .ضمان التنسيق ما بني القطاعات لنشاطات البحث العلمي �

  التنظيم

  : املدير 

  فرعية مديريات) 4(تتكون من أربع 

   . للربجمة والدراسات االستشرافيةة الفرعييةاملدير. 1.3

  .ملتابعة متويل البحث ة الفرعييةاملدير. 2.3

   . القطاعات والتقوميللتنسيق ما بني ة الفرعييةاملدير. 3.3

   .للتثمني وابتكار والتطوير التكنولوجي ة الفرعييةاملدير. 4.3

  مديرية شبكات وأنظمة اإلعالم واالتصال اجلامعي. 4

  اجلامعية مهام مديرية شبكات وأنظمة اإلعالم واالتصال...

 1423 ذي القعدة عام 2 مؤرخ يف 01-  03التنفيذي رقم  طالع املرسوم :املهام

املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة التعليم العايل  ،2003 يناير سنة 4وافق امل

 2رقم  اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلريدة الرمسية للجمهورية.والبحث العلمي

  .2003  جانفي8املؤرخ يف 

مع تطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال تكييف نظام التعليم العايل  �

  .واستعماهلا يف مجيع جماالت نشاطاته

  .وضع آليات املتابعة والتطوير املستمر للشبكة الوطنية اجلامعية �

  .تشجيع استعمال التكنولوجيات اجلديدة يف نشر اإلعالم العلمي والتقين �

  .عتصور وتطبيق خمطط تعميم استعمال األداة املعلوماتية يف القطا �
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 .السهر على عصرنة شبكة املكتبات وتطويرها �

  .تطوير التعليم عن بعد واجلامعات االفتراضية �

  .ضمان نشر إعالمي واسع لنشاطات القطاع �

  .التنظيم

  : املدير

  فرعية مديريات) 3(تتكون من ثالث 

   .للشبكات ة الفرعييةاملدير. 1.4

   .لألنظمة ة الفرعييةاملدير. 2.4

   .لإلعالم واالتصال اجلامعي ةي الفرعيةاملدير. 3.4

  مديرية التعاون والتبادل ما بني اجلامعات. 5

  مهام مديرية التعاون والتبادل ما بني اجلامعات

 1423 ذي القعدة عام 2 مؤرخ يف 01- 03التنفيذي رقم  طالع املرسوم :املهام

تعليم العايل املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة ال ،2003 يناير سنة 4املوافق 

 املؤرخ 2رقم  اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلريدة الرمسية للجمهورية .والبحث العلمي

  ..2003  جانفي8يف 

  .البحث عن اإلمكانيات والفرص املتاحة يف جمال التعاون والشراكة �

ون يف امليادين التابعة للقطاع، وضمان السهر على تنفيذ اتفاقات التعا �

  .تقييمها

  .اقتراح اآلليات اليت تسمح مبسامهة اجلالية العلمية اجلزائرية املقيمة باخلارج �

ضمان متابعة تنفيذ خمططات التكوين وحتسني املستوى يف اخلارج، بالتنسيق  �

  .مع القطاعات املعنية، واقتراح آليات تسهيل اإلدماج يف الوسط املهين

  .وسريهاقتراح كل نص حيكم تنظيم التكوين باخلارج  �
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  التنظيم

  : املدير

  :فرعية مديريات) 3(تتكون من ثالث 

  .واإلدماج للتكوين وحتسني املستوى يف اخلارج ة الفرعييةاملدير. 1.5

  .للتعاون ة الفرعييةاملدير .2.5

   .للتبادل بني اجلامعات ة الفرعييةاملدير. 3.5

   البشريةمديرية املوارد. 6

  مهام مديرية املوارد البشرية...

 1423 ذي القعدة عام 2 مؤرخ يف 01- 03رقم  طالع املرسوم التنفيذي املهام

اإلدارة املركزية يف وزارة التعليم العايل  ، املتضمن تنظيم2003 يناير سنة 4املوافق 

 2رقم  اجلزائرية الدميقراطية الشعبية جلريدة الرمسية للجمهوريةا .والبحث العلمي

  .2003 جانفي 8املؤرخ يف 

  .اقتراح وتنفيذ سياسة املوارد البشرية للقطاع وتثمينها �

  .املسامهة يف إعداد سياسة عامة لتوظيف املدرسني وتعيينهم وتسيريهم �

ديد املعارف إعداد وتنفيذ خمططات وبرامج التكوين وحتسني املستوى وجت �

  .للمستخدمني اإلداريني والتقنيني وأعوان املصاحل

  .السهر على تطبيق األحكام القانونية والتنظيمية املتعلقة بعالقات العمل �

  .ضمان تسيري مستخدمي اإلدارة املركزية �

اقتراح االتفاقيات واالتفاقات املتعلقة بتشغيل املدرسني والباحثني  �

  .األجانب

مي خيص القوانني األساسية اخلاصة ملستخدمي كل نص ذي طابع تنظي �

  .القطاع، باالتصال مع اهلياكل واألجهزة املعينة
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  التنظيم

  : املدير

  فرعية مديريات) 3(تتكون من ثالث 

   .لتخطيط املوارد البشرية وتطويرها ة الفرعييةاملدير. 1.6

  .املتابعة املسارات املهنية للمستخدمني وتطوره ة الفرعييةاملدير. 2.6

   .للتكوين وحتسني املستوى وجتديد املعارف ة الفرعييةاملدير. 3.6

  مديرية التخطيط واالستشراف. 7

  التنظيم

  : املدير

  .فرعية مديريات) 3(تتكون من ثالث 

  .لالستشراف والتخطيط ة الفرعييةاملدير. 1.7

   .للربجمة ومتويل االستثمارات ة الفرعيةياملدير. 2.7

  . ملتابعة البناءات والتجهيزات والتقييسة الفرعييةاملدير. 3.7

  مديرية امليزانية والوسائل ومراقبة التسيي. 8

  التسيري مهام مديرية امليزانية والوسائل ومراقبة...

 1423م  ذي القعدة عا2 مؤرخ يف 01-  03رقم  طالع املرسوم التنفيذي :املهام

اإلدارة املركزية يف وزارة التعليم العايل  ، املتضمن تنظيم2003 يناير سنة 4املوافق 

 2رقم  اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلريدة الرمسية للجمهورية. والبحث العلمي

  ..2003  جانفي8املؤرخ يف 

  .لتسيري للقطاع وإعدادهاتقييم ميزانية ا �

  .ختصيص االعتمادات الضرورية لسري املؤسسات حتت الوصاية �

  .ضمان تسيري الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي �
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  .القيام مبراقبة التسيري املايل واحملاسيب للمؤسسات حتت الوصاية �

لى احترام ضمان سري اللجنة الوزارية إلبرام الصفقات العمومية والسهر ع �

  .إجراءات إبرام العقود

  .تزويد اإلدارة املركزية بالوسائل املادية وضمان تسيريها �

  .تزويد اإلدارة املركزية بالوسائل املادية وضمان تسيريها �

  .تنفيذ ميزانية التسيري والتجهيز التابعة لإلدارة املركزية �

  التنظيم

  : املدير

  :يةفرع مديريات) 4(تتكون من أربع 

   .للميزانية واحملاسبة ة الفرعييةديرامل. 1.8

   .ملراقبة التسيري ة الفرعييةاملدير. 2.8

   .للوسائل العامة ة الفرعييةاملدير. 3.8

   .للصفقات والعقود ة الفرعييةاملدير. 4.8

  مديرية الدراسات القانونية واألرشيف. 9

  مهام مديرية الدراسات القانونية واألرشيف...

 1423 ذي القعدة عام 2 مؤرخ يف 01- 03التنفيذي رقم  طالع املرسوم  :املهام

املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة التعليم العايل  ،2003 يناير سنة 4املوافق 

 2رقم  اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلريدة الرمسية للجمهورية .والبحث العلمي

  2003 جانفي 8املؤرخ يف 

 .إعداد النصوص التنظيمية اليت تدخل يف إطار تنفيذ برامج القطاع �

  .باالتصال مع اهليكل املعنية

  .ضمان مساعدة قانونية هلياكل اإلدارة املركزية واملؤسسات حتت الوصاية �

  . اليت حتكم تنظيم املؤسسات حتت الوصايةاقتراح النصوص �
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  .ضمان مشاركة القطاع يف العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة �

  .ضمان معاجلة تسيري أرشيف اإلدارة املركزية ووثائقها وحفظ ذلك �

  التنظيم

 : املدير

  فرعية مديريات) 3(تتكون من ثالث 

   .للتنظيم ة الفرعييةاملدير. 1.9

   .للدراسات القانونية واملنازعات ة الفرعييةاملدير. 2.9

  .لألرشيف والوثائق ة الفرعييةاملدير. 3.9
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  . اهليكلة التنظيمية

نعرض يف ما يلي اهليكل التنظيمي لوزارة التكوين والتعليم املهنيني، ونقوم بعرض كل 

تبع يف ذلك اهليكل مديرية مع ملحقاا من املديريات الفرعية واملصاحل التابعة هلا، ون

  .   املعروض أعاله ، وال نتعرض إىل ما هو خارج اهليكل مثل هيئة التشريفات واألمن

  :تتكون وزارة التكوين والتعليم املهنيني من 

  : ويلحق به كل منالوزير. 1

  :رئاسة الديوان، يلحق ا. 1.1

  . املستشارون ومساعدو رئيس الديوان. 1.1.1

  :، ويلحق ااألمانة العامة. 2.1

  .مديرو الدراسات. 1.2.1

  :املفتشية العامة، ويلحق ا. 3.1

  .املفتشون على اختالف حقوهلم وختصصام. 1.3.1

  . املديريات واملديريات الفرعية. 2

  .مديرية التنظيم ومتابعة التكوين املهن. 1.2

  .مديرية فرعية املرجعيات والربامج. 1.1.2

  .ق والوسائل البيداغوجية للطرمديرية فرعية . 2.1.2

  .مديرية فرعية للتنظيم البيداغوجي والتظري. 3.1.2

  .مديرية فرعية  للتعلمات. 4.1.2

  .مديرية التعليم املهين. 2.2

  .مدرية فرعية تنظيم وتنشيط ومتابعة بيداغوجية .1.2.2
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  .مدرية فرعية للربامج والطرق والوسائل. 2.2.2

  .مليدانية  والتناوبيةمدرية فرعية للتدريبات ا .3.2.2

  .مديرية التوجيه واالمتحانات والقبول. 3.2

  .مدرية فرعية لإلعالم والتوجيه .1.3.2

  .مديرية فرعية لالمتحانات واملسابقات. 2.3.2

 .مديرية فرعية  للمصادقة والشهادات واملعادلة. 3.3.2

  . مديرية التكوين املستمر والعالقات. 3.23.23.23.2

 .تكوين املستمرمديرية فرعية لل. 1.3.2

  . مديرية فرعية للفئات اخلاصة.2.3.2

  .مديرية فرعية للعالقات الدولية. 3.3.2

  .مديرية فرعية للمؤسسات اخلاصة .4.3.2

  .مديرية اإلعالم وأنظمة اإلعالم.  4.24.24.24.2

 .مديرية فرعية للتكوين يف شبكة التكوين. 1.4.2

  . مديرية فرعية لإلعالم اآليل. 2.4.2

  . فرعية ألنظمة اإلعالم اآليلمديرية. 3.4.2

  .مديرية الدراسات والتعاون. 5.25.25.25.2

  . مديرية  فرعية  للدراسات والبحث والتوثيق.1.5.2

  .مديرية فرعية للتبادل والتعاون. 2.5.2

  .مديرية فرعية للقوانني واملنازعات. 3.5.2

  .مديرية التنمية والتخطيط. 6.26.26.26.2

  .مديرية فرعية للتخطيط واإلحصاء. 1.6.2

  .مديرية فرعية للتنمية ومتابعة املشاريع .2.6.2
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 .مديرية فرعية لتثمني وتقومي التراث .3.6.2

  .مديرية املوارد البشرية .2.72.72.72.7

  .مديرية فرعية للتكوين .1.7.2

  .مديرية فرعية لإلتقان وإعادة التدريب .2.7.2

  .مديرية فرعية لتكوين املكونني. 3.7.2

  .مديرية املالية والوسائل. 8.2

  . مديرية امليزانية.1.8.2

  .مديرية فرعية للمحاسبة. 2.8.2

 .مديرية فرعية للوسائل العامة .3.8.2

  .لتسيري املايل للمؤسسات. ية فرعيةمد. 4.8.2

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 رمسية والـتـعامل معهاالـهيـئات واملـؤسـسات الـ : الفصل الرابع 

 

 163 

  
  

  .اهليكلة التنظيمية

تتكون اهليكلة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة من نفس هياكل الوزارات 

  :      املهام املسندة للمديريات حسب نوع الوزارة وهي كالتايلالسابقة وختتلف يف

    :األمانة العامة. 1

مديران للدراسات ويرتبط ما مكتب االتصاالت واملراسالت = يرتبط ا 

   .ومكتب األمن الداخلي

  : رئاسة الديوان. 2

 . مستشارين للدراسة) 7(يرتبط ا سبعة

  : املفتشية العامة. 3

  .يرتبط ا املفتشون املركزيون

  :املديريات. 4

  :، ا مديرية الشباب.1.4

  .املديرية الفرعية للتنشيط والنشاط اجلمعوي الشباين. 1.1.4

  .املديرية الفرعية ملبادرات الشباب والتبادل.2.1.4

        .املديرية الفرعية لربامج املؤسسات الشبانية. 3.1.4

  .مديرية الرياضة. 2.4

  .املديرية الفرعية للرياضة يف الوسط التربوي والتكويين. 1.2.4

  .املديرية الفرعية للفرق الوطنية والرياضة عالية املستوى. 2.2.4

  .مديرية التكوين. 3.4

  .املديرية الفرعية للتكوين ملهنة الرياضة. 1.3.4

  .املديرية الفرعية لضبط أنواع التكوين. 2.3.4
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  .حصاء والربامجاملديرية الفرعية لإل. 3.3.4

  .مديرية املنشآت والوسائل. 4.4

  .مديرية التنظيم والتوثيق.5.4

  .املديرية الفرعية للتنظيم واملنازعات. 1.5.4

   .املديرية الفرعية للتوثيق واحملفوظات. 2.5.4

  .مديرية التعاون واالتصال. 6.4

  .املديرية الفرعية لإلعالم واالتصال يف الوسط الشباين. 1.6.4

  .املديرية الفرعية ألنظمة االتصال. 2.6.4

  .املديرية الفرعية للتعاون. 3.6.4

  .مديرية اإلدارة العامة. 7.4

  .املديرية الفرعية للموارد البشرية. 1.7.4

  .املديرية الفرعية للميزانية واحملاسبة. 2.7.4

  . املديرية الفرعية ملراقبة دعم الدولة للحركات اجلمعوية. 3.7.4

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 رمسية والـتـعامل معهاالـهيـئات واملـؤسـسات الـ : الفصل الرابع 

 

 165 

  
  .اهليكلة التنظيمية

  :تشتمل اإلدارة املركزية يف وزارة الثقافة، حتت سلطة الوزير، على ما يأيت

   .األمني العام. 1

للدراسات، ويلحق به مكتب الربيد واملكتب الوزاري ) 2(ويساعده مديران 

  :لألمن الداخلي يف املؤسسة

  ملحقني بالديوان) 4(وأربعة ، رئيس الديوان. 2

 : مكلفني بالدراسات والتلخيص يكلفون مبا يأيت) 6 (ويساعده ستة

 . حتضري مشاركة الوزير يف نشاطات احلكومة وعالقاا مع الربملان وتنظيمها- 

 . تنظيم نشاطات الوزير يف جمال العالقات اخلارجية- 

 . تنظيم عالقات الوزير مع الشركاء االجتماعيني واحلركة اجلمعوية واملؤسسات- 

 .ت الوزير يف جمال العالقات العامة تنظيم نشاطا- 

 . االتصال وتنظيم عالقة الوزير مع الصحافة- 

 . مراجعة حصائل نشاطات الوزارة- 

 . املفتشية العامة.3

  :املديريات. 4

 يأيت ، وتكلف مبا الكتاب واملطالعة العمومية مديرية. 1.4

 ترقية اإلبداع والبحث والطبع والنشر والتوزيع يف إطار تنفيذ السياسة - 

  .الوطنية للكتاب

 إعداد املعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد املعامل الكربى لتطوير - 

 .الكتاب وترقية املطالعة العمومية

 . تنظيم الشبكة الوطنية للمكتبات وقاعات املطالعة العمومية- 
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 .لترمجة وإصدار منشورات ثقافية تطوير ا- 

 :وتضم مديريتني فرعيتني 

  :املديرية الفرعية لدعم اإلبداع األديب، وتكلف مبا يأيت . 1.1.4

  . إعداد كل عمل يهدف إىل ترقية ودعم اإلبداع األديب واملبادرة بذلك- 

 . اقتراح التدابري التشجيعية إلنتاج األعمال األدبية ونشرها- 

 .ألعمال األدبية واقتباسها وإعادة نشرها تشجيع ترمجة ا- 

 . اقتراح كل أشكال الدعم والتحفيز لتطوير صناعة الكتاب- 

 برجمة اللقاءات والندوات وامللتقيات اليت هلا صلة باإلبداع األديب وتنظيمها - 

 .وتنشيطها

  :املديرية الفرعية للمكتبات وترقية املطالعة العمومية، وتكلف مبا يأيت. 2.1.4

 .إعداد كل برنامج لتطوير وترقية املطالعة العمومية - 

 . تنشيط عمل املكتبيني ومتابعة نشاطام- 

 . ترقية شبكات املكتبات عرب التراب الوطين- 

 البت يف طلبات منح التراخيص اإلدارية املنصوص عليها يف التنظيم ذي - 

 .الصلة بالكتاب

   يأيت، وتكلف مبامديرية تطوير الفنون وترقيتها .2.4

 . تنفيذ السياسة الوطنية يف جمال ترقية الفنون- 

 . ترقية اإلبداع الفين ودعم الفنانني- 

 . تنظيم اهلياكل واملؤسسات املكلفة باإلنتاج الفين واإلبداع الفين- 

 . ترقية التعابري الثقافية التقليدية والشعبية وتثمينها- 

 مديريات فرعية ) 3(وتضم ثالث 

 :، وتكلف مبا يأيتلفرعية لدعم اإلبداع الفين ووضع الفناننياملديرية ا. 1.2.4
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 . اقتراح التدابري الضرورية للمنافسة يف جمال اإلبداع الفين- 

 . وضع آليات التشاور والتنسيق مع الفنانني- 

 . دعم اإلبداع الفين بواسطة آليات الدعم القانونية- 

 .بة ترقية كل عمل يهدف إىل صقل املواهب الفنية الشا- 

 :، وتكلف مبا يأيتاملديرية الفرعية لتطوير الفنون احلية وفنون العرض.2.2.4

 . اقتراح األشكال التنظيمية املالئمة للهيئات املكلفة باإلنتاج الفين وتوزيعه- 

 . تنسيق األعمال اليت تقوم ا اهليئات املكلفة باإلنتاج الفين ومتابعتها- 

 .خمتلف النشاطات املتعلقة بالفنون وضع األطر القانونية اليت حتكم - 

 . إعداد بنك املعطيات املتعلقة باملبدعني واإلبداع الفين- 

 إعداد عمل يهدف إىل ترقية ودعم اإلنتاج الفين يف خمتلف أشكاله وبشىت - 

 .الدعائم، واملبادرة بذلك

  : مبا يأيتقليدية والشعبية، وتكلف املديرية الفرعية لتثمني التعابري الثقافية الت.3.2.4

  إحصاء الرصيد املوسيقي والغنائي والرقص الشعيب وتسجيله وإعادة إحيائه،-

 مجع املؤلفات الفكرية املكتوبة والشفوية والتراث الثقايف التقليدي - 

 .واحلفاظ عليها وتثمينها

 تشجيع نشر الرموز واألعمال التابعة للفنون التقليدية بواسطة خمتلف - 

 .الوسائط

نظيم املعارض واملسابقات اليت دف إىل تشجيع إعادة إنتاج  ترقية ت- 

 .األعمال الفنية للتراث الثقايف وفق األمناط األصلية

 ، وتكلف مبا يأيت مديرية تنظيم توزيع اإلنتاج الثقايف والفين.3.4

 اقتراح كل تدبري يندرج يف إطار جتسيد األهداف احملددة يف جمال ترقية - 

 .قافيةتوزيع النشاطات الث

 . ترقية كل شكل من أشكال العمل الثقايف- 
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 العمل من أجل ترقية الثقافة الوطنية من خالل إعداد برامج حمددة تتعلق - 

 .بالتنشيط والترقية الثقافيني

 التشجيع باالتصال مع اهلياكل املعنية علي مشاركة املتعاملني الثقافيني يف - 

 .ابعتهاالتظاهرات الثقافية الوطنية والدولية ومت

  دعم برامج اجلمعيات الثقافية يف جمال ترقية الثقافة ونشرها- 

 :وتضم مديريتني فرعيتني 

 :املديرية الفرعية لترقية النشاطات الثقافية، والفنية، وتكلف مبا يأيت. 1.3.4

 . إعداد برامج التنشيط الثقايف والتظاهرات الفنية والسهر علي تنفيذها- 

ع اتمع املدين واجلماعات احمللية، بالدراسات  املبادرة، باالتصال م- 

 .والبحوث والربامج قصد ترقية األنشطة الثقافية وتطويرها

 مساعدة اهليئات املكلفة بالتوزيع الثقايف يف وضع التصورات وتنظيم برامج - 

 .التنشيط الثقايف ومساعدا علي توفريا لوسائل لضرورية حلسن سريها

 :ة لتوزيع اإلنتاج الثقايف، وتكلف مبا يأيتاملديرية الفرعي.2.3.4

 . تقييم األعمال املبادر ا يف جمال توزيع اإلنتاج الثقايف- 

 إبرام عقود برامج مع اجلمعيات الثقافية ومراقبة كيفية صرف أموال الدعم - 

 .املقدمة هلا

 . اإلشراف علي تنظيم املهرجانات الثقافية املؤسسة وتقومي مدي تأثريها- 

تراح السبل والوسائل املشجعة علي إرساء سوق فنية وتنظيمها  اق- 

 .وتطويرها

، مديرية احلماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمني التراث الثقايف. 4.4

  وتكلف مبا يأيت

 املبادرة باألعمال املتعلقة باحلماية القانونية للممتلكات الثقافية واقتراحها - 

 .وتقوميها
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 .رام تطبيق التشريع والتنظيم املتعلقني حبماية التراث الثقايف السهر علي احت- 

 . الفصل يف كل طلبات احلصول علي التراخيص القانونية واإلدارية- 

 السهر علي تطبيق اإلجراءات اإلدارية املطلوبة لتنفيذ مداوالت اللجان - 

 . الثقافيةالوطنية املكلفة، علي التوايل، باملمتلكات الثقافية واقتناء املمتلكات

 : إعداد خمططات تثمني التراث الثقافية وبراجمه والسهر علي إجنازها- 

  .مديريات فرعية) 3(وتضم ثالث 

 :املديرية الفرعية للمراقبة القانونية، وتكلف مبا يأيت . 1.4.4

 . ضمان احترام تنفيذ التشريع والتنظيم املتعلقني حبماية املمتلكات الثقافية- 

دخل علي املمتلكات الثقافية والسهر علي احترام  دراسة كل طلب ت- 

 .مطابقة اإلجراءات املرتبطة ا واالمتثال لذلك

 . ضمان املراقبة اإلدارية علي تنفيذ عمليات احلفريات والبحوث األثرية- 

 مراقبة مدي مطابقة إجراءات إعداد اجلرد وقوائم املمتلكات الثقافية ونشر - 

 .نتائج ذلك

 : الفرعية لتأمني املمتلكات الثقافية، وتكلف مبا يأيتاملديرية. 2.4.4

 حتديد مقاييس تأمني املمتلكات الثقافية وإعداد خمططات بذلك ومتابعة - 

 .إجنازها

 حتيني بطاقية بقوائم رجال الفن واستغالل تقارير البحث حول املمتلكات - 

 .الثقافية

 .لكات الثقافية السهر علي تطبيق املقاييس املطبقة علي جتارة املمت- 

  دراسة امللفات املتعلقة باملتاجرة غري الشرعية باملمتلكات الثقافية ومتابعتها- 
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 :املديرية الفرعية للبحث وتثمني التراث الثقايف، وتكلف مبا يأيت.  3.4.4

 . السهر علي إجناز برامج البحث- 

 . دراسة امللفات العلمية لطلبات تراخيص إجراء البحوث- 

 .نشر نتائج البحث العلمي واحلث علي توزيعها تشجيع - 

 احلث علي تنظيم اللقاءات العلمية املتصلة بالثقافة علي املستويني الوطين - 

  .والدويل، واملشاركة فيها

 : ، وتكلف مبا يأيتمديرية حفظ التراث الثقايف وترميمه .5.4

 . تنفيذ سياسة البحث العلمي يف جمال التراث الثقايف- 

لي حسن سري العمليات املتصلة باجلرد وبنك معطيات املمتلكات  السهر ع- 

 .الثقافية

 دراسة ملفات تسجيل واقتناء املمتلكات الثقافية يف إطار اللجان الوطنية - 

 .اليت تضطلع بأمانتها

 إعداد خمططات وبرامج حفظ التراث الثقايف وترميمه والسهر علي - 

 .إجنازها

 :مديريات فرعية ) 3(وتصم ثالث 

 : املديرية الفرعية جلرد املمتلكات الثقافية، وتكلف مبا يأيت .1.5.4

 إعداد العمليات املتصلة باجلرد وبنك املعطيات للممتلكات الثقافية ومتابعتها - 

 وتقوميها،

 السهر علي إعداد أرصدة وثائقية للتراث الثقايف غري املادي، واحلفاظ عليها - 

 ووضعها يف متناول اجلمهور،

 اد قوائم املمتلكات الثقافية وضمان حتيينها، إعد- 

  القيام مبراقبة املمتلكات الثقافية املنقولة املرخص بتصديرها وحتويلها- 
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املديرية الفرعية حلفظ املمتلكات الثقافية املنقولة وترميمها، وتكلف . 2.5.4

 :مبا يأيت

  اقتراح برامج حفظ املمتلكات الثقافية املنقولة وترميمها،- 

 عداد املقاييس املتحفية وعليم املتاحف، إ- 

  السهر علي احترام تدابري حفظ املمتلكات الثقافية املنقولة،- 

  السهر علي وضع شبكة لورش حفظ املمتلكات الثقافية املنقولة وترميمها- 

 :ية العقارية وترميمها، وتكلف مبا يأيتاملديرية الفرعية حلفظ املمتلكات الثقاف. 3.5.4

مشاريع برامج وخمططات محاية وتثمني املواقع واحملميات األثرية،  اقتراح - 

واملخططات العامة لتهيئة احلظائر الثقافية وخمططات حفظ القطاعات احملفوظة، 

 ومراقبة كيفيات تنفيذها،

  دراسة كل تدخل علي املمتلكات الثقافية العقارية والفصل فيه، - 

قطاعية املختلفة املكلفة بدراسة  املشاركة يف أشغال اللجان واألجهزة ال- 

 وتسيري وسري املمتلكات العقارية اليت تكون الوزارة ممثلة فيها،

 تنظيم جلنة تأهيل املهندسني املعماريني املرممني وضمان حسن سريها - 

 وضبط بطاقية التقنيني يف جمال الترميم ومراقيب األشغال

 :، وتكلف مبا يأيتمديرية التعاون والتبادل .6.4

 ضمان تنفيذ السياسة الوطنية يف جمال التعاون مع املنظمات الدولية - 

 واجلهوية املتخصصة والتبادل مع البلدان األجنبية يف جمال الثقافة،

 السهر علي تطبيق االتفاقات واالتفاقيات والربتوكوالت والربامج يف جمال - 

 التبادل الثقايف الثنائي،
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ات الدولية واجلهوية املتخصصة،  دراسة أعمال التعاون مع املنظم- 

 . واقتراحها

 و تضم مديريتني فرعيتني

   املديرية الفرعية للتبادل والتعاون الثنائي، وتكلف مبا يأيت. 1.6.4

 ترقية العالقات الثنائية يف جمال الثقافة ومتابعته، بالتنسيق مع املصاحل املعنية - 

 يف وزارة الشؤون اخلارجية،

قنية يف إطار اللجان املختلطة للتعاون واملشاركة يف  حتضري امللفات الت- 

 أشغال هذه اللجان،

 املشاركة يف إعداد الربامج اليت دف إىل إشعاع الثقافة الوطنية يف اخلارج - 

 وتنفيذها، بالتنسيق مع املصاحل املعنية يف وزارة الشؤون اخلارجية

 :كلف مبا يأيت املديرية الفرعية للتعاون املتعدد األطراف، وت. 2.6.4

 تنظيم أعمال التعاون مع املنظمات الدولية واجلهوية املختصة يف جمال - 

 الثقافة وتنشيطها،

 حتضري مشاركة القطاع يف اجتماعات املنظمات الدولية واجلهوية املختصة - 

 وتنسيقها،

 متابعة تطور األعمال اليت أجنزا املنظمات الدولية واجلهوية املتخصصة يف - 

 الثقافةجمال 

  :وتكلف مبا يأيت مديرية الشؤون القانونية،. 7.4

 إعداد مشاريع النصوص القانونية اليت تدخل ضمن صالحيات الوزارة، - 

 باالتصال مع اهلياكل املعنية،

 دراسة القضايا املتصلة باملنازعات اليت تكون اإلدارة املركزية طرفا فيها -

 ومتابعتها،

 تقنني النصوص اخلاصة بالقطاع وحتضريها، دراسة العناصر الضرورية ل- 
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 إعداد منشورات النصوص القانونية للقطاع وفق مقاييس التقنني واملناهج - 

 املالئمة وحتيينها،

 .إبداء كل رأي قانوين يف كل املسائل املعروضة عليها

  :و تضم مديريتني فرعيتني 

  :أيتاملديرية الفرعية للتنظيم واملنازعات، وتكلف مبا ي. 1.7.4

 إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالقطاع، باالتصال - 

 مع اهلياكل املعنية،

 إعداد جمموعات النصوص القانونية لقطاع الثقافة وفق مقاييس التقنني - 

 واملناهج املالئمة وإصدار نشرة اإلعالنات القانونية للوزارة،

 ات اإلدارية اليت تعدها مصاحل الوزارة، السهر علي املطابقة القانونية للسند- 

 دراسة امللفات املتعلقة بالرتاعات وكل القضايا املتنازع فيها اليت تلزم - 

 اإلدارة املركزية ومتابعتها،

  مساعدة اهليئات التابعة للوصاية علي متابعة القضايا املتنازع فيها وتسيريها- 

  : وتكلف مبا يأيت املديرية الفرعية للدراسات القانونية،. 2.7.4

 إبداء كل رأي وتقدمي االقتراحات يف مشاريع النصوص القانونية اليت - 

 تبادر ا القطاعات األخرى،

 املبادرة جبميع األشغال ودراسات أشغال التلخيص املتعلقة بتطبيق التشريع - 

 والتنظيم اللذين حيكمان نشاطات القطاع،

 سائل ذات الطابع القانوين إبداء اآلراء وتقدمي التوصيات يف امل- 

 :وتكلف مبا يأيت مديرية الدراسات االستشرافية والتوثيق واإلعالم اآليل،و. 8.4

  إجناز عمليات التقييم الدوري إلجناز برامج التنمية يف القطاع،- 

  القيام بكل دراسة مستقبلية ضرورية لتطور القطاع وتنميتها،- 
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 ع ونشرها يف إطار التنظيمات املعمول ا، معاجلة اإلحصائيات املتعلقة بالقطا-

  تكوين رصيد وثائقي متخصص وتسيريه واستغالله،- 

  ترقية استعمال وسائل اإلعالم اآليل- 

 مديريات فرعية ) 3(وتضم ثالث 

  : الفرعية للتقييم، وتكلف مبا يأيت املديرية. 1.8.4

 األهداف  تقييم مراحل تنفيذ املشاريع وإعداد حصيلة سنوية عن حتقيق- 

 املسطرة،

 حتديد العراقيل يف تنفيذ مشاريع االستثمارات واقتراح كل التدابري الكفيلة - 

 برفعها،

 تقييم عمليات التجهيز يف القطاع

 : املديرية الفرعية للدراسات االستشرافية والتطوير، وتكلف مبا يأيت. 2.8.4

ألخرى  حتضري تصور آفاق تطوير القطاع بالتعاون مع املديريات ا- 

 واملؤسسات التابعة لوزارة الثقافة،

 حتضري مشاريع املخططات والربامج السنوية واملتعددة السنوات لإلجناز - 

والتجهيز بالنسبة للقطاع، بالتعاون مع املديريات األخرى واملؤسسات التابعة 

 لوزارة الثقافة،

  املسامهة يف أشغال التخطيط وإعداد آفاق التطوير اإلستراتيجية- 

 املديرية الفرعية لألرشيف والتوثيق واإلحصاء واإلعالم اآليل، . 3.8.4

 :وتكلف مبا يأيت

  تنظيم األرشيف اإلداري للقطاع وتسيريه واستغالله،- 

  تشكيل رصيد وثائقي متخصص وتسيريه،- 
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 مجع املعلومات اإلحصائية الضرورية ملتابعة تطوير القطاع ومراقبته - 

 وزيعها،وحتليلها واستغالهلا وت

 حتضري املشاريع السنوية واملتعددة السنوات لتطوير وسائل اإلعالم اآليل يف - 

 القطاع ومتابعة تنفيذها

  :مديرية اإلدارة والوسائل، وتكلف مبا يأيت. 9.4

  تسيري الوسائل البشرية واملادية لإلدارة،- 

  حتضري العمليات املتعلقة مبيزانية اإلدارة املركزية وتنفيذها،- 

  إعداد التقديرات الدورية وتقييم تنفيذها،- 

  ضمان تسيري الذمة املالية للوزارة واحملافظة عليها،- 

  ترقية التكوين املتخصص يف ااالت املتصلة بالثقافة- 

 :مديريات فرعية ) 4(وتضم أربع 

  :املديرية الفرعية للمستخدمني، وتكلف مبا يأيت. 1.9.4

ركزية واملصاحل اخلارجية التابعة هلا  توظيف مستخدمي اإلدارة امل- 

 وتسيريهم،

  إعداد خمطط تسيري املستخدمني ومتابعة تنفيذه،- 

 إحصاء احلاجات إىل املوارد البشرية الضرورية للسري احلسن لإلدارة - 

 املركزية

  :املديرية الفرعية للميزانية واحملاسبة، وتكلف مبا يأيت 2.9.4

 ية للقطاع، تقدير احلاجات املالية السنو- 

  وضع اعتمادات تسيري املصاحل املركزية وغري املمركزة للقطاع،- 

  ضمان تنفيذ ميزانييت التسيري والتجهيز للقطاع،- 

 السهر علي املطابقة القانونية لكيفيات إبرام الصفقات العمومية للقطاع - 

 وعلي حسن تنفيذها،
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ة يف اإلدارة املركزية  حتليل الوضعيات الدورية الستهالك االعتمادات املالي- 

 ويف املؤسسات التابعة للوصاية

  :املديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف مبا يأيت . 3.9.4

 ضبط حاجات اإلدارة املركزية ايل األدوات واألثاث واللوازم، وضمان - 

 اقتنائها،

  ضمان تسيري املمتلكات املنقولة والعقارية لإلدارة املركزية وصيانتها،- 

 مان التنظيم املادي للتظاهرات والتنقالت املتصلة مبهام الوزارة، ض- 

  مسك جرد باملمتلكات املنقولة والعقارية لإلدارة املركزية وضبطها- 

  :املديرية الفرعية للتكوين وحتسني املستوي وجتديد املعارف، وتكلف مبا يأيت. 4.9.4

ستخدمني وحتسني إعداد املخططات السنوية واملتعددة السنوات لتكوين امل

 مستواهم وجتديد معارفهم، وتنفيذها وتقييمها،

 تنظيم خمتلف أشكال التكوين الفين، والتكوين يف مهن التراث الثقايف - 

 وتطوير ذلك وترقيته،

  ترقية شبكة مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الثقافة وتنشيطها- 

 املؤسسات التابعة لوزارة الثقافة

 الوطين اجلزائري،  املسرح �

  ، دور الثقافة �

 املتاحف الوطنية، �

   الوطين باردو، املتحف �

  الشعبية،املتحف الوطين للفنون والتقاليد  �

   الوطين للفنون اجلميلة، املتحف �

 املتحف الوطين لآلثار القدمية، �
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  املدارس الوطنية للفنون اجلميلة بالوطن، �

  ،املدرسة العليا للفنون اجلميلة �

  املكتبة الوطنية اجلزائرية، �

  ،للمخطوطات املركز الوطين �

  املركز الوطن للبحث يف علم اآلثار، �

الوطين للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ وىف علم اإلنسان  املركز �

  ،والتاريخ

   رياض الفتح، ديوان �

   الوطين للثقافة و اإلعالم، الديوان �

  ،املؤلفالوطين حلقوق  الديوان �

  ديوان احلظرية الوطنية للطاسيلي، �

   .حظرية األهقار الوطنية ديوان �

مع هذه أهم اهليئات واملؤسسات االجتماعية واإلدارية الرمسية اليت تتعامل 

اإلنسان يف اجلزائر، واليت ميكن التواصل معها يشكل مباشر أو غري مباشر، فرغم 

احلواجز احملذوفة للتواصل مع كثري من اهليئات يف اتمعات املتقدمة ، إال أن 

التسيري اإلداري يف بلدنا مل يواكب التطور السريع لوسائل االتصال العصرية 

فاإلدارة عندنا مازالت .  يف قضاء حاجات الناسالختصار املسافة الزمنية واملكانية

تفرض قيود السلم اإلداري والتسلسل يف االتصاالت واليت مل يعد هلا وجود يف 

وانترنيت هي من أهم وسائل التواصل اليوم ) لفاكس(فالناسوخ . كثري من البلدان

لكي : املثال، فلماذا نتشبث بالقدمي الثقيل، وال نستفيد من هذه التقنية، فعلى سبيل 

تستخرج عقد ميالد أصلي ال بد من االنتقال إىل مسقط امليالد حىت ولو كانت 

املسافة بعيدة، بينما يف بلدان أخرى حتصل عليه يف وقت قياسي من خالل كتابة 

 .طلب وإرساله مث تبقيه عن طريق الشبكة العنكبوتية
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توجد جمموعة من املشكالت والعوائق اليت قد تقف دون إجراء عملية 
التواصل بشكل سليم مما يؤدي إىل عدم حتقيق األهداف املنتظرة من التواصل، 
وسوف نعرض أمهها يف الفقرات التالية مث نقترح االستراتيجيات اليت ميكن 

 .  استخدامها لتجاوز هذه العوائق
  :عوائق داخلية. 1

الدونية لآلخر واعتباره يف مستوى أدىن من مستوى املرسل مما النظرة  �
  .يؤدي إىل عدم احترام مشاعره وذاتيته

االستغالل الذي يهدف إليه املرسل بسبب نزعته الذاتية واستمالة املستقبلني  �
  .إىل إشباع حاجاته الشخصية أو جلبهم لتبين آرائه ومبادئه الشخصية

الثقة بالنفس والذي قد يعرب عنه مشاعر النقص، أي نقص أساسي يف  �
حبساسية مفرطة جتاه اآلخرين، أو بذل اجلهد املفرط إلثبات الكفاءة مما 

  .يؤدي إىل التفاخر واملباهاة والنقد الزائد للغري
إخفاء حقيقة شخصية املرسل ومستواه املعريف وتبين منط شخصية  �

ل على االحترام اآلخر الذي قد يوهم ا املستقبل مما يؤدي به إىل احلصو
من قبل هذا املستقبل، إال أن ذلك ال يدوم طويال حىت يظهر على منط 

  .  لهيناآلخراحترام الشخصية احلقيقية مما يفقده 
  .األفكار أو املعلومات املسبقة و غري الصحيحة عن موضوع التواصل �
مجلة العوامل الذهنية مثل  عوائق داخلية ذات صبغة ذهنية وتتمثل يف �

املفاهيم  ستقبل عن فك الترميز، ومثل اختالف املرجعية وتباينقصور امل
  .بينه وبني املرسل



  عـالجـها و عــوائــق الـتـواصـل  : اخلامس   الفصل
  

 192 

مجلة املشاعر  عوائق داخلية ذات صبغة وجدانية وتتمثل يف �
 واألحاسيس اجلاذبة أو املنفرة ويف مقدمتها تأثري األستاذ يف نفوس

 املتعلمني بشخصيته وهيئته ودرجة حيويته مما يشدهم إليه ويرغبهم يف
  .ينفرهم منه ويصرف نفوسهم عنه التواصل معه أو
  :بعض مظاهر العوائق الداخلية. 1.1
عملية التواصل   مباشرا على يؤثر القلق تأثريا :القلق واخلوف. 1
واالنزعاج،   بذلك التواصل، فاخلوف، واجلزع، املعلومات اليت تتعلق واستالم

  .ت للمعلوما استيعاب الفرد واالضطراب، مجيعها تعيق
  :أسباب اخلوف من التواصل 

   :واليت تتمثل مبا يلي  :تأثري البيئة .  1
عندما ينمو الفرد بني أفراد خيجلون من التواصل هو  :التقليد. 1.1

  .الفعل  اآلخر يتولد لديه اخلجل من ذلك
قد ال تشجع . يتأثر سلوك الفرد بالتعزيز والتشجيع :التشجيع.  2.1

التكلم أمام الكبار مما يؤدي إىل التأثري على ذلك بعض العائالت الطفل على 
   .التواصلالطفل وجيعله يتجنب 

يتجنب األفراد املواقف اليت يتوقعون منها  :توقعات الفرد.  3.1
املردود السليب، وحياولون اإلكثار من االنضمام إىل املواقف اليت يتوقعون منها 

إن مل حيصل على التعزيز فإنه يتعلم الفرد من خالل املواقف . مردودا إجيابيا
حياول الفرد أن يتجنب املواقف اليت تؤثر عليه من . يتوقف عن ذلك النشاط

  .الناحية السلبية
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قد تسهم السلطة العائلية واملدرسية والدينية على زرع اخلوف واخلجل 
من التواصل يف نفوس األطفال أحيانا ، وذلك من خالل عدم إعطاء الفرصة 

ح األسئلة من قبل األطفال، أو االشتراك مع أفراد العائلة يف للتعبري أو طر
  .إعطاء بعض القرارات أو التعبري عن انفعاالته

  :املرجعية الثقافية واملعرفية. 2
ويقصد ا منط اجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد : املرجعية الثقافية. 1.2

كاره ومعتقداته نوع اتمع الذي نشأ فيه، واللذان تشرب منهما كل من أف
وقيمه واجتاهاته اليت تكون مرجعيته الثقافية، فإذا كانت هذه املرجعية متباينة 
بني املرسل واملستقبل فإن إدراك مضمون الرسالة من قبل هذا األخري قد 

  .يصبح غامضا ومبهما بالتايل ال حتقق اهلدف املراد بلوغه
ستوى املعريف ويف  قد يعيق التباين يف امل:املرجعية املعرفية. 2.2

، )ين(جماالت التخصص املعريف عملية التواصل بني املرسل واملستقبل 
فمضمون الرسالة اليت يبثها مرسل حيمل شهادة الليسانس قد ال يتلقاها 
مستقبل مستواه التعليمي ال يتعدى اإلعدادي ، بنفس املستوى الذي بثه 

من جهة . الة من عناصراملرسل، كما أنه قد ال يستوعب كل ما حتمله الرس
) ين(أخرى جند نفس املرسل جمال ختصصه التاريخ يبث رسالته حنو مستقبل 

، فمجال التخصص جيعل "الكيمياء"أو " اإللكترونيك"جماله ختصصه املعريف 
املستقبل يؤول مضمون الرسالة حسب هذا اال، مما قد يؤثر يف مستوى 

 . حتقيق اهلدف من عملية التواصل
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  :نتائج اخلوف من التواصل 
  :يؤدي اخلوف من التواصل إىل نتائج سلبية عديدة هي ما يلي 

إن النظر يف العيون له أمهية كبرية يف عملية التواصل، و إن الفرد . 1
الذي ال يستطيع النظر يف عيون اآلخرين، فإنه ال يستطيع أن يكون صداقات، 

  .من، ومنعزلو قد يوصف بأنه غري ودود، وغري آ
كما يؤثر .الفرد الذي يتجنب التواصل يكون غري نافع لآلخرين. 2

   . هذا على مستوى كالمه ويكون ذلك املستوى منخفضاً
  ميكن أن يؤدي خجل الفرد من التواصل بالغرباء إىل فوبيا . 3
phobieاملواقف اجلديدة، كما يتغري سلوكه عندما يتصل باآلخرين  .

اخلجول حياول أن يضع املسافة بينه وبني اآلخرين حوايل وجدت األحباث بأن 
  . أمتار بشكل عام عما يضعه الذين يكون خجلهم أقل5

أوضح الذي خيجلون من التواصل بأم يالقون صعوبة يف التحدث . 4
 أم يالقون صعوبة يف اإلجادة يف  مع األشخاص اجلدد، كما أفادوا إىل
 أن هذه  ري عن مالحظام وقيمهم كماالكالم وأم ال يستطيعون التعب

الصعوبة تؤثر على تواصالم باآلخرين ويؤدي هذا إىل الشعور بالكآبة 
  .ويذكرون بأم يشعرون بأن اتمع ينظر إليهم بتمعن وانتقاد

 مقامسة احلقيقة مع تكون قدرة اخلائف ضعيفة عندما حياول. 5
 .واقفه ألنه يتجنب اآلخرينكما ال يستطيع أن يتحكم بعامله وم اآلخرين،
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  :عوائق خارجية. 2
o وتشمل األجهزة واخللل يف شبكة التواصل، والعوامل :املعيقات املادية 

الفيزيقية للنقل واالستقبال، واألوضاع الطبيعية كالربودة واحلرارة واالزدحام 
  ...والضوضاء

o راد إرساهلا  يعترب التحكم يف اللغة واملعرفة امل:الفقر املعريف أو اللغوي
  .عامال حامسا يف جناح التواصل، وإىل انقلب اهلدف منه إىل ضده

o ث فيه فعل التواصل، فإذا كان هذا املوقف مشجعا داملوقف الذي حي
وجذابا ومتماشيا مع حاجات املستقبل كان التواصل مفيدا وإال أصبح سلبيا 

  . ال يستفاد منه
o لفضاء غري مريح نفسيا فكلما كان ا. املكان الذي حيدث فيه التواصل

  كلما كان التواصل دون املستوى املرغوب فيه، وانعدم أثره االجيايب، ... وجسميا

o ،التوقيت غري مناسب 

o عدم مالئمة املوضوع للحاجات وانتظار املستقبلني .  
  :عوائق اجتماعية. 3

املسايرة الزائدة أو اإلمعية، حيث املرسل يبالغ يف موافقة األشخاص  *
 .ى حساب املوضوع احلقيقي للتواصل وحاجة اآلخرين إليه علاآلخرين
االعتماد الزائد أو التواكلية، حيث املرسل يعتمد على اآلخرين يف  *

حتديد مواضيع التواصل ويستجيب ملطالبهم من اجل عون مادي أو معنوي 
  .يتحصل عليه منهم مما جيعله يفقد احترام اآلخرين له

 على خرىاألعضاء اجلماعات التعصب والذي يعين االستجابة أل *
أساس منطيات غري مرغوبة، وتقم هذه النمطيات على معتقدات خاطئة عند 
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أما ضحايا التعصب فهم أشخاص تتكون فيهم مشاعر النبذ . املتعصب
  .والنقص والعداوة واألمناط الدفاعية للسلوك

 إن معرفة خصائص املستقبل من بني أهم :اجلهل خبصائص املستقبل *
واصل، وإذ كان املستقبل مجاعة أو مجاعات غري متجانسة فإن شروط الت

األمر يتطلب اختيار موضوع التواصل الذي قد يناسب األغلبية مع تكييف 
  .أسلوب اإللقاء حسب مستويات هذه اموعات مراعيا اللغة بصفة خاصة

قد حيدث بأن حياول الفرد أن يكون متميزا عن : الضغط االجتماعي *
 كثريا ما يعتري الفرد .اآلخرين أفكاره أنضج من أفكار اجلماعة وتكون

 كذلك ال يرغب يف االتكالية .اآلخرينخوف من الرفض أو االنتقاد من قبل 
  .على اآلخرين ويكون عدمي الثقة بنفسه

  : وبيداغوجيةعوائق منهجية. 4
  .  االبتعاد عن التراتبية و التسلسل املنطقي يف عرض موضوع التواصل-
  . ختيار املناسب لقناة التواصل عدم اال-

 .عوائق مصدرها الرسالة. 1

  : وتقدميها املادي ومنها عوائق تتعلق ببنية الرسالة

استعمال مصطلحات غري مفهومة  استخدام نظام إعالمي مبهم، ومنه  -
 .  بسبب عدم دقيقتها الداللية

 خمتلفة ليست هلا دالالت حمددة، وميكن أن تفهم بفهوم  استخدام عبارات-
 .  بني املرسل واملستقبل تكون سببا يف اختالف املرجعية

نتيجة لالكتفاء بالتلميح عن التصريح   التعقيد والغموض، ومها يأتيان إما-
مثلما هو احلال يف جمال النحو مثال حيث يعجز الكثري من املتعلمني إدراك 
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حرف دالالت املصطلحات النحوية كاملفعول به وألجله والنواصب واأل
 .  فهم حيفظوا لكن ال يدركون منها رمبا إال وظائفها... املشبهة بالفعل

 غالبا ما تقدم املعارف اجلاهزة والثابتة، لكن تغفل تلك املعارف اخلاصة -
باملنهجية أو التطبيقية اليت تتناول كيفية السلوك، والعالئقية اليت تربط بني 

  .املشكالتاملعارف مثل استخدام احلساب يف حل بعض 
عوائق مصدرها الوسائل املنهجية املعتمدة يف حتقيق التواصل . 2

  : البيداغوجي مثل
 . املراد إحداثها يف املستقبل  عدم وضوح األهداف وضبابية التصور للتأثريات-

ضعف النقل البيداغوجي وإخفاق املرسل يف حتديد النوافذ الواجب فتحها يف 
  . هداف احليوية ملوضوع التواصلمن خالهلا إىل األ النص للوصول

 وحيدث ذلك عندما تنعدم مميزات التواصل : عوائق مصدرها املرسل.3
  : اجليد اليت منها

o ،الصوت من حيث شدته وقوته  
o ،النطق السليم من حيث التلفظ ومراعاة خمارج احلروف  
o ،وضوح اخلطاب ومشوليته  
o ،اإلجياز املخل باملعىن 

o ين( املستقبل صحة املعلومات وتداوليتها عند( ، 
o مصداقية اخلطاب. 

 عوائق خاصة باملستقبل. 3
املستقبل يبين عليها فهمه عن املرجعية   اختالف املرجعية اليت يستند إليها- 

اإلصالح ال يأيت إال بعد الفساد،  اليت ستند إليها املرسل، فقد يفهم بعضنا أن
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 مل يسبقه فساد، ومن هنا ولو ويفهم اآلخر اإلصالح على أنه التغيري حنو األفضل،
على أنه جمرد ترميم  يتعذر التواصل الفكري والبيداغوجي بني من يفهم اإلصالح

 .تتوقف للموجود، بني من يفهمه على أا حركة ترقية وتغيري ال ميكن أن

 .للرسالة عجز املستقبل عن فك الترميز وفهم اإلشارات املكونة  -

املرسل عن ما ينتظره املرسل أن يصل اختالف ما ينتظره املستقبل من   -
الطبيعية للتصور الذهين الذي حيمله املتعلمون عن املعلم  وهو النتيجة. املستقبل

خيفق املتعلمون يف التعبري عن االستجابة  وعن مادة تدريسه، فكثريا ما
تصور ما ينتظره منهم  وجيهضون العملية التواصلية بسبب خطئهم يف

  .أستاذهم
  :بعض االقتراحات لعالج معوقات التواصل* 
  :على مستوى اخلطاب التواصلي. أ

  :إرشادات وتوجيهات حول التواصل الفعال
  :بناء اخلطاب التواصلي
 بكيفية جيدة، ينبغي عليه أن )ين( املستقبل لكي يتواصل املرسل مع
  :ميتلك أربع مهارات أساسية هي

o ب التواصلياكيفية انتقاء اخلط.  
o ب التواصلياطء اخلكيفية بنا.  
o ب التواصلياطكيفية تبليغ اخل. 

o كيفية تقومي أثر اخلطاب التواصلي يف سلوك املستقبلني. 
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o انتقاء حمتوى اخلطاب التواصلي: 
o يتم انتقاء مضامني اخلطاب التواصلي يف ضوء األسئلة التالية : 
o ما هي معارف ومواقف املستقبلني وأمناط سلوكهم يف املوضوع؟ 

o م) املستقبلون(خاطبون من هم املم وخصوصياوما هي مواصفا 
  ؟...
o م السابقة؟ما هي خربا 

o ما هي العناصر اليت تشكل األولوية عندهم؟ 

o الثقايف / الفكري واالجتماعي/ ما هو مستوى التجانس العقلي
  بينهم؟

o ثقافية اليت ينبغي اعتبارها داخل فضاء -ما هي احلمولة السوسيو 
 ية؟احملتويات التواصل

o  ما هي املفردات والصيغ واألفكار اليت تالئم املستقبلني وتوافق
 متثالم للواقع املعيش؟

 شروط بناء اخلطاب

 : املرسل فيه على) ين(لكي يكون اخلطاب التواصلي ذا وقع إجيايب يف املستقبل 

o  بأن يولد عندهم حاجات تشدهم إىل ) ين(إثارة اهتمام املستقبل
 لتدرج،موضوع لتدجمهم فيه با

o ،اإلحاطة بكل جوانب املوضوع وأبعاده، يف شكل نسقي تفاعلي  
o ،إبراز األساليب الناجعة املعتمدة يف جمال التواصل  
o  ين(حتديد احليز الزمين الذي ميكنه أن يشد فيه اهتمام املستقبل (

 للموضوع بدرجة عالية،
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o  ين(اعتماد لغة تواصلية تناسب املستقبل.( 
o رسل أن يطرح التساؤالت ميكن للم: تبليغ اخلطاب 

o  ؟)ين(ما هو اهلدف الذي أسعى لتحقيقه مع املستقبل 
o ما هي األفكار العامة واجلزئية اليت أعاجلها يف هذا اللقاء؟  
o  كيف أنظم هذه األفكار؟ ما هي املسلمات واإلشكاليات اليت أنطلق

  منها ملناقشة الفرد املستقبل؟ 
o  يف التعامل؟ ما هي املقاربات املنهجية اليت أسلكها 

o ما هي الدعمات البيداغوجية املساعدة يف العمل؟ 

 :قياس وتقومي أثر اخلطاب التواصلي
ينبغي على املرسل أن يقيس األثر الذي أحدثته الرسائل التواصلية يف 

 : ويتم ذلك بإجياد إجابات عن أسئلة يطرحها على نفسه من مثل) ين(املستقبل 
o  يف موضوع ما؟ )ين(ما هي ردود أفعال املستقبل  

o  ملاذا كانت ردود األفعال سلبية جتاه موضوع معني بينما كانت إجيابية
  يف موضوع آخر؟

o ملاذا مل يتجاوب املستقبلون مع مسألة معينة؟  
وباإلجابة عن هذه األسئلة وغريها يستطيع املرسل أن يعيد النظر يف 

 . ه باملستقبلنيبنية وحمتوى وطرائف التواصل، ويبين بشكل فعال سريورة عالقت
 :أمناط التواصلية

  يتم التواصل بني األشخاص يف شكل حمادثات
 (conversations) أفقية قد حتصر يف أربعة أمناط، نوجزها 

  : يف اجلدول التايل
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 جمـالــهــا نوع احملادثة

  حمادثة تأثريية
conversation 

d'effet 

تنصب أساسا على اجلانب الوجداين قصد التأثري 
لذلك فهي ذاتية، ألن منطلقاا تكون من فيه، و

أفكاره، آرائه، قناعاته الشخصية، (املرسل 
  ...).معلوماته

وقد يصاحبها عرض صور توضيحية حلاالت معينة 
 . ويرتبط هذا النوع من احملادثات غالبا باملواقف

  حمادثة إخبارية
conversation 

d'information 

 اإلمكان، مع ويتم فيها االلتزام باملوضوعية قدر
تقدمي كل عناصر اخلرب وجوانبه، ويكون القصد من 
هذا النوع التواصلي تقدمي رسائل إخبارية من 
مصادر متعددة، وميس هذا النوع من احملادثات يف 

 . غالب األمر املعلومات

  حمادثة تكوينية
conversation 
de formation 

ويف هذا النوع من التواصل يقدم املرسل للمستقبل 
تقنيات أو مناوالت تتعلق باملوضوع ولذلك ) ين(

  .يتوجب على املرسل معرفة تامة
   ميتلك كفايات يف املوضوع،-
   له منهجية يف اإلجناز،-
 . ال يستغرق تقدميه حيزا كبريا من الوقت-

  حمادثة ظرفية
conversation 

d'occation 

وهي احملادثات اليت تفرضها املناسبات العرضية دون 
  :  سابق يف اإلعداد هلا، ومنهاتفكري 
  . استغالل حدث عابر-
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  . استغالل خرب يف صحيفة-
  . استغالل خرب يف التلفزيون-

وهذا النمط التواصلي يفرض على املرسل امتالك 
وال . القدرة على املبادأة، واختاذ املبادرة واالرجتال

يتأتى له ذلك إال بالتدرب على احملادثة واملناقشة 
ى استعداد ألخذ الكلمة يف كل حىت يكون عل

  . الظروف واملناسبات
أن جيعل هذا النوع من احملادثات نقطة انطالق 

 . لللقاءات مستقبلية مستمرة

  :على مستوى التواصل عامة. ب
  .على املرسل أن يتعرف على املوقف واألهداف من وراء عملية التواصل  .1
ستقبل وأن ال يشتت االنتباه  أن يتحكم يف املوضوع املراد توصيله إىل امل.2

  .  بتعرجه إىل مواضيع متنوعة يف نفس الوقت، وإمنا يقدم أمثلة دقيقة واضحة
  .أن يتخلص من التوتر ويتعود االسترخاء. 3
فألفراد الذين يفكرون بالنواحي . إن إلدراك املوقف أمهية كبرية جدا. 4
 .اإلجيابيةواحي  عليهـم حتويل ذلك التفكري إىل النللمواقـف،  السلبية

 :بقوله عليه أن يبدل ذلك خطأ،فالفرد الذي يفكـر بأنـه سيقـول اجلملة 
   . جدا وهذا األمر سهل) إنه سيقول الصحيح واملنطقي  ( 
التدريب على التواصل وذلك بالتخلص من اخلوف والقلق عن طريق . 5

  . التمرن والتحضري اجليد للموضوع املراد التواصل من خالله
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ساعد النظر يف عيون اآلخرين على توثيق العالقة فيما بينهم، وينبغي ي. 6
حيث تعمل تلك . على الفرد أن ينظر بعني الفرد اآلخر الذي يريد أن خياطبه
كما تساعد تلك . النظرة على فتح باب واسع للصداقات وتعمل على متانتها

   .لالنظرة على تقوية عملية االتصال، وجتعل اخلوف من التواصل أق
التعود على اللقاءات ألا تساعد على جعل املواقف سهلة ، وقد . 7

  .تعمل على توضيح أشياء كثرية ومواقف غري معروفة سابقا
 للمرسل أن يتدرب على التحكم يف املوضوع وخيتر  من الضروري.8

األلفاظ الدقيقة اليت تعرب عن أفكاره، وأن ينتقي من األمثلة ما يكون مطابقا 
 األفكار، كما جيب عليه أن يكتشف ردود الفعال اليت تصدر من على تلك

املستقبلني لكي يكتشف مدى قبول تلقي ما يبلغهم من حمتوى ذلك املوضوع 
  ... بالتدريج، وعليه أن يعرف ميكنه تكرار مثال أو فكرة ومىت ال يقوم بذلك

  :إرشادات للمرسل: مبادئ التواصل اجليد * 
  .ل التواصلحاول توضيح آرائك قب. 1
  .حتقق من هدفك احلقيقي يف التواصل. 2
  .استشر اآلخرين كلما أمكن قبل التخطيط للتواصل. 3
  .احرص على نربات صوتك خالل التواصل مثلما حترص على موضوعه. 4
  .تأكد من أن أفعالك توافق أقوالك. 5
عليك أن تستقي املعلومات حول املواضيع اليت حيتاج إليها من يتلقى . 6
 .طابكخ

إذا كانت جمموعة األفراد املتصل م غري متجانسة جيب انتقاء أسلوب . 7
  .تواصل وحمتوى رسالة تفيد األغلبية على األقل
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من الضروري استعمال لغة مناسبة ملضمون الرسالة املراد إرساهلا مع . 8
  .   األخذ بعني االعتبار لنربة الصوت اليت يعبر ا عن ذلك

   :فة أوالًخماطبة العاط. 9
الذهن، إذ يقتنع جل الناس بعواطفهم ويربزون  تعد العاطفة حارسة بوابة
املتكلم مع املستمع على مستوى عاطفي وليس  بعقوهلم، والتواصل يعين ارتباط

مع اآلخرين بالبعد العاطفي  فقط على مستوى فكري، فلنحرص على أن نتواصل
الشخصية، واالرتكاز على عناصر  اذبيةوإثارة املشاعر، الذي ميكن القيام به عرب اجل

  .التواصل الصوتية والبصرية
  : اتصل بالعني. 10

 للنظرة احلانية حني نتحدث إىل املستمع شعاع يشعره باأللفة واالرتياح

واملشاركة، وجيعله حيس بأننا نتحدث إليه مباشرة، فلنركِّز النظرة إليه وقتاً كافياً 
ىل ذلك، ولنواصل النظر بصدق وثبات عند أن نصرفه إن كنا حمتاجني إ قبل

كنا تتحدث إىل جمموعة فلنقم يف بداية حديثنا بإجراء مسح عيين ملدة  إذا. (احملادثة
احلاضرين، مث بعد ذلك نبدأ بالتواصل العيين مع كل فرد على حدة،  قصرية جلميع

  .)الذين يقعون يف احلافات البعيدة وال ننسى األشخاص
   :لنتبسم. 11 
بالنسبة هلم، فلنكن  يدركه اآلخرون من خالل الظاهر عنا هو احلقيقةما 

حني نتكلم  مبتهجني حمافظني على ابتسامتنا، ولنجعل مالحمنا وتعابري وجهنا طبيعية
يف  فإن ذلك يعزز من قدراتنا على التأثري، ولندع النظرات احلادة واجلدية الزائدة

 يزين، وسيعتقد بأننا قريبون منهم،تواصلنا، فإن ذلك سيجعل منا متواصلني متم

وعندها سينفتحون على أفكارنا وحيترموا، وسيتحملون خمالفتنا، ويقبلون منا ما 
يقبلون من غرينا، ولذا فمن املهم أن نتدرب على البسمة الودودة السهلة من  ال
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 هي دائماً تلك اليت تنبع املمارسة ، مع ضرورة تذكر أن االبتسامة احلقيقية خالل
  .من داخلنا
   :لنجمل مظهرنا. 12

وتأثري أكرب مما يعتقد يف إحداث انطباع جيد عنا حني  للمظهر احلسن دور رئيسي
  . حيتم علينا إدراك املظهر يف جناح عملية التواصل نتواصل مع اآلخرين، وهذا ما

  :لنحسن لغتنا.  13
ت مباشرة، ولغة حديثنا من خالل استعمال كلما لننم لغتنا، ولنرق مبستوى

جديدة، ونتجنب املصطلحات واللغة  واضحة ومالئمة، ولنتعلَّم باستمرار مفردات
وقفات طبيعية، ولنبتعد عن  اخلاصة مع من ال يفهمها، وأثناء كالمنا لنقم بإدخال

من قيمة الكالم،  إيراد الكلمات واألساليب واألصوات غري املفهومة، اليت تقلل
  .تواصل فعالوتقف عائقاً دون حدوث 

  :لنضبط أحاسيسنا. 14
ولنضبط  قد يصدر من مستمعنا ما يستفزنا، فعندها لندع الغضب،

فإن  أحاسيسنا، ولنسيطر على انفعاالتنا، وال نفقد القدرة على التركيز يف تفكرينا،
 ذلك سيدمر تواصلنا، ويفقدنا اإلجيابية وامتالك روح املبادرة والسيطرة على

  .دون نضج طرحنا ومتيز حديثناانفعاالتنا، وحيول 
  :خالصة حول التواصل  

يعتمد التواصل على قواعد تشمل املرسل والرسالة واملستجيب، وخيتلف 
التواصل من حيث العمر واجلنس ومستوى التحصيل الثقايف واالجتماعي، ويلعب 
ة اجلهاز العصيب دورا مهما يف استالم وحتليل املثريات القادمة من البيئة اخلارجي
وربطها باملعلومات السابقة املختزنة يف املخ ، وتعد عملية التواصل عملية اجتماعية 

  .تتم بني أفراد اتمع
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